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RESUMO 

 

A globalização exige a criação de novos modelos de negócios, quebra de 
paradigmas no processo produtivo e nas relações de trabalho, com alternativas que 
permitam a redução de custos a fim de tornar as empresas mais competitivas em um 
cenário desafiador, onde frequentemente há o surgimento e o desaparecimento de 
novos produtos e serviços. Este cenário, em constante transformação e perene 
instabilidade, exige que as empresas se reinventem. Neste sentido, a terceirização 
surge como alternativa. O processo de terceirização proporciona aos tomadores de 
serviços a simplificação da estrutura organizacional e, consequentemente, a redução 
de custos e o aumento do resultado dos acionistas. A terceirização de um 
determinado serviço na área de infraestrutura rodoviária pode dividir alguns riscos, 
como os relacionados aos custos fixos e indiretos, ocasionado por dias improdutivos, 
além de possibilitar uma estrutura administrativa mais leve. Paradoxalmente, porém, 
os mesmos riscos mitigados podem ser aumentados e ocasionar perdas financeiras 
e operacionais, devido à divergência de objetivos entre a empresa tomadora e a 
prestadora de serviços, ações trabalhistas e outros. Desta forma, o gerenciamento 
de riscos nesses projetos passa a ter papel crucial para o alcance dos objetivos 
estipulados. Este trabalho apresenta um estudo de quatro obras de infraestrutura 
rodoviária, indicando os riscos mais relevantes com relação à terceirização de 
serviços, suas causas e consequências, bem como ações a serem tomadas para 
evitar ou mitigar os impactos. 
 
Palavras Chave : Terceirização. Infraestrutura Rodoviária. Gerenciamento de 
Riscos. Projetos. 
  

 



ABSTRACT 

 
Globalization requires the creation of new business models, breaking paradigms in 
the productive process and in labor relations, with alternatives that allow cost 
reduction in order to make companies more competitive in a challenging scenario, 
where there is often the create and the disappearance of new products and services. 
This scenario, in constant transformation and perennial instability, requires that 
companies reinvent themselves. In this sense, outsourcing comes as an alternative. 
The outsourcing process gives service takers the simplification of the organizational 
structure and, consequently, the reduction of costs and the increase of the 
shareholders' results. Outsourcing of a particular service in the area of road 
infrastructure can share some risks, such as those related to fixed and indirect costs, 
caused by unproductive days, and to provide a lighter administrative structure. 
Paradoxically, however, the same mitigated risks can be increased and cause 
financial and operational losses, due to the divergence of objectives between the 
borrowing company and the service provider, labor actions and others. In this way, 
risk management in these projects will play a crucial role in achieving the stated 
objectives. This paper presents a study of four road infrastructure works, indicating 
the most relevant risks related to the outsourcing of services, their causes and 
consequences, as well as actions to be taken to avoid or mitigate the impacts 
 
Keywords : Outsourcing. Road Infrastructure. Risk management. Projects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar de a terceirização de serviços já ser prática recorrente das empresas, 

o aumento constante da competição e das incertezas no ambiente externo, faz com 

que elas utilizem cada vez mais desse recurso, a fim de reduzir custos e aumentar o 

resultado econômico e financeiro dos acionistas, além de dividir os riscos envolvidos 

em um projeto. 

De acordo com Hillson (2009) o objetivo do gerenciamento de riscos é reduzir 

o número de incertezas que podem se materializar em problemas e minimizar o 

efeito daquelas que venham a ocorrer. 

Nesse contexto, que exige dos gestores um total controle sobre todo o 

projeto, o gerenciamento dos riscos passou a ter relevância destacada. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Com um história tão longa de desenvolvimento de projetos, como as 

pirâmides do Egito, os Jardins Suspensos da Babilônia, a grande muralha da China, 

deveríamos esperar que eles tivessem um índice de sucesso bem alto. Entretanto, 

segundo Sauser, Reilly e Shenhar (2009), o percentual de projetos que fracassam é 

bastante alto nos dias de hoje e não tem melhorado ao longo dos anos. 

Então, por que tantos projetos fracassam? Certamente não é devido à 

ausência de teorias de gerenciamento, ou de técnicas e ferramentas, ou de 

profissionais capacitados. Para Hillson (2009), uma das maiores razões para o 

fracasso de projetos é o aparecimento de eventos não previstos que interrompem a 

trajetória suave de gerenciamento e que causam desvios irrencociliáveis com o 

plano inicial. 

As incertezas estão presentes em todos os projetos. Perguntas como o 

material será entregue? As chuvas atrapalharão serviços criticos do cronograma? 

Pode haver variação cambial significa? (MODICA, 2009). 

Em obras de infraestrutura rodoviária, com terceirização de serviços não é 

diferente.  

Embora o lançamento de tecnologias, a disponibilidade de informação e o 

aumento da competição possam ser bons para o consumidor, estes fatores colocam 
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os gerentes de projetos sob uma enorme pressão para a apresentação de 

resultados (ALENCAR; SCHMITZ, 2010). 

Sendo assim, é importante que os riscos sejam avaliados, quantificados e 

controlados corretamente, para evitar que afetem diretamente os resultados 

esperados pelo projeto. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Identificar os principais riscos na terceirização de serviços em obras de 

infraestrutura rodoviária.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Verificar bibliograficamente as melhores práticas propostas pelo PMBOK® 

(2013) relativas à área de riscos; 

• Avaliar os impactos da ocorrência desses riscos; 

• Propor técnicas e ferramentas que mitiguem os riscos da terceirização em 

obras de infraestrutura rodoviária. 

 

1.3 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos que compreendem 

respectivamente: 

 

• Capítulo 1 – Introdução – Apresentação inicial do trabalho; 

• Capítulo 2 – Desenvolvimento – Revisão bibliográfica onde serão abordados 

os conceitos básicos de riscos e seu gerenciamento em projetos, além de 

aspectos trabalhistas e terceirização. Será apresentado um breve histórico 

desses itens, as razões pelas quais os projetos têm riscos e, por fim, a 

abordagem do PMBOK® (2013) para lidar com os riscos em projetos; 
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• Capítulo 3 – Análise de riscos em obras de infraestrutura rodoviária – é 

apresentada a análise dos principais riscos envolvidos na terceirização dos 

serviços e a aplicação das boas práticas abordadas no primeiro capítulo para 

prevenção ou mitigação desses riscos, no caso de obras de infraestrutura 

rodoviária; 

• Capítulo 4 – Conclusões e sugestões – Apresentação das conclusões do 

trabalho e de sugestões para desenvolvimento de trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este capítulo é destinado a apresentar conceitos relativos a riscos, 

gerenciamento de riscos e terceirização. Serão abordados itens como história, 

definição e os processos de gerenciamento de riscos de acordo com o Guia 

PMBOK® (2013). 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS 

 

2.1.1 História 

 

Bernstein (1997, p. 2) diz que: 

 

A administração do risco nos guia por uma ampla gama de tomada de 
decisões, a alocação da riqueza à salvaguarda da saúde pública, do 
pagamento de prêmios de seguros ao uso do cinto de segurança, da 
plantação de milho à venda de flocos de milho. Sem um domínio da teoria 
das probabilidades e de outros instrumentos de administração do risco, os 
engenheiros jamais teriam projetado as grandes pontes que transpõem 
nossos rios mais largos, os lares ainda seriam aquecidos por lareiras ou 
fogareiros, as usinas elétricas não existiriam, a poliomielite não teria sido 
erradica, não haveria aviões e as viagens espaciais seriam apenas um 
sonho. 

 

Segundo o obituário de Arthur Rudolph apud Bernstein (1997, p. 2), o cientista 

que desenvolveu o foguete Saturno 5 disse: “Você deseja uma válvula que não vaze 

e faz todo o possível para desenvolve-la. Mas no mundo real só existem válvulas 

que vazam. Você tem que determinar o grau de vazamento que pode tolerar”. 

Nessa mesma linha escrevem Joia et al. (2013) que não somos capazes de 

ter projetos sem riscos e, dada a ligação de risco com recompensa, um projeto com 

risco seria indesejável, já que não traria nenhuma recompensa. Assim, segundo os 

autores, o importante não é manter os riscos fora dos empreendimentos mas 

garantir que, quando inevitáveis, se situem num nível aceitável à organização. 

O risco sempre fez parte de qualquer empreitada humana. Bernstein (1997, p. 

3) diz que “a capacidade de administrar o risco, e com ele a vontade de correr riscos 

e de fazer opções ousadas, são elementos-chave da energia que impulsiona o 

sistema econômico”. 
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Da mesma forma Joia et al. (2013), apontam que ao longo da história 

humana, risco e sobrevivência andam juntos. Na pré-história, a vida média de um 

homem era de menos de 30 anos. A busca por alimento os expunha a perigos da 

caça a animais selvagens, templo inclemente e doenças. Entretanto, risco e 

recompensa andam juntos. Os pré-históricos que corriam riscos acabavam 

geralmente com comida, enquanto os demais terminavam morrendo de fome. 

A concepção moderna de risco tem suas raízes no sistema de numeração 

indo-arábico, sendo no Renascimento o estudo mais profundo do risco. Nessa época 

de turbulência religiosa e capitalismo nascente, as pessoas se libertaram das 

restrições do passado e desafiaram crenças consagradas. Bernstein (1997) aponta 

que um cavaleiro de Méré desafiou o famoso matemático francês Blaise Pascal a 

decifrar um enigma: como dividir as apostas de um jogo de azar entre dois 

jogadores, que foi interrompido quando um deles estava vencido. A resolução desse 

enigma, proposto pelo monge Luca Paccioli permitiu que, pela primeira vez, as 

pessoas tomassem decisões e previssem o futuro com ajuda dos números.  

Joia et al. (2013) lembram que o mercado financeiro e de seguros 

impulsionaram a preocupação com riscos. Investidores utilizavam, em 1630, opções 

em papel em vez de bulbos de tulipas reais. Em 1865, opções futuras de produtos 

como grãos, eram vendidas na Câmara de Comércio de Chicago. Ainda, segundo os 

autores, as apólices de seguros eram negociadas desde 1800 a. C., para reduzir o 

risco de viagens de navios. 

A revolução industrial também teve papel fundamental na história do risco, 

uma vez que trouxe perigos que até então eram desconhecidos da humanidade: os 

riscos tecnológicos (JOIA et al, 2013). 

A tentativa de antecipar a incerteza associada ao futuro se confunde com a 

própria história da humanidade.  

 

2.1.2 Definição de Risco 

 

Segundo Bernstein (1997), a palavra risco deriva de riscare, do italiano antigo 

que significa “ousar”, derivada também do latim risicu e riscu, ambas associadas à 

expressão “incerteza”. Há diferenças entre risco e incerteza, bem como falta de 

consenso sobre suas definições. 



15 

 

Para Modarres (2006), o termo “risco em projeto” significa não somente a 

ocorrência de um efeito indesejável, mas também quão provável e quais as 

consequências do mesmo, caso ocorra. 

De acordo com Knight (1921), riscos são incertezas quantificáveis. Para 

Holton (2004), é necessário dois elementos para que o risco exista: a incerteza do 

potencial resultado advindo de um experimento e exposição. Como exemplo, o autor 

cita uma pessoa que salta de um avião sem paraquedas. Se ela estiver certa da 

morte, não há risco. Desta forma, podemos afirmar que risco sem consequência não 

é risco, diferentemente de incerteza, que pode ou não produzir alguma 

consequência relevante. Tirar bolas de uma urna não expõe ninguém ao risco se 

não estiver em jogo valores monetários ou o bem estar pessoal, por exemplo (JOIA 

et al, 2013). 

Segundo Hillson e Murray-Webster (2007), risco é uma incerteza que pode 

influenciar os objetivos e foi ilustrado da seguinte maneira: uma criança fará uma 

prova com resultado incerto. Para as outras pessoas, o resultado dessa prova não 

tem nenhuma consequência. Apesar de incerto, não representa nenhum risco. A 

incerteza sobre o tempo amanhã no Tibet é também uma incerteza, que não é 

relevante para a maioria das pessoas. No entanto, se a criança for tibetana e se seu 

pai lhe tiver prometido uma excursão de pesca caso a nota da prova seja boa, 

ambas as incertezas passam a ser significantes e ter consequências, tornando-se, 

portanto, riscos para a criança (JOIA et al, 2013). 

Para De Meyer, Loch e Pich (2002), há quatro tipos de incertezas: 

variabilidade, incerteza prevista, incerteza imprevista e caos. As duas primeiras são 

incertezas identificáveis e mensuráveis e devem ser consideradas riscos enquanto 

as duas últimas não podem ser identificadas e mensuradas, e não são 

contempladas no gerenciamento de riscos. 

Joia et al. (2013) pontuam cada um dos itens: 

 

• Variabilidade: refere-se a incertezas que provêm pequenas influências, 

levando atividades especificas a um intervalo de variação – atividade X pode 

durar entre 32 e 34 semanas, por exemplo. Num empreendimento, os 

gerentes sabem que seus cronogramas e orçamentos planejados podem 

varias dentro de um determinado intervalo. Assim, são usados buffers (ou 

reservas contingenciais associadas ao caminho crítico do projeto) para fazer 
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frente a essas variações, as quais são monitordas e controladas para verificar 

se estão dentro dos limites esperados; 

• Incertezas previstas: são incertezas identificáveis sobre as quais há pouca 

informação. Exigem um cuidado bem maior do que a variabilidade, já que 

afetam o projeto como um todo, podendo-se usar curvas de distribuição de 

probabilidade para antever a chance de ocorrerem. São chamadas de known 

unknowns e gerenciadas por meio de planos de contingência que podem ou 

não ser usados. Por exemplo, um laboratório farmacêutico pode prever a 

probabilidade de que uma nova droga cause efeitos colaterais, por meio da 

análise de drogas semelhantes já lançadas no mercado e cujos resultados 

foram monitorados ao longo do tempo. Assim, planos de contingência podem 

ser elaborados, mudando-se a dosagem ou restringindo-se o uso da droga 

para certas circunstâncias predefinidas; 

• Incertezas previstas: são incertezas que sequer podem ser identificadas, seja 

pela falta de consciência de que possam ocorrer, seja porque se considera 

altamente improvável que surjam e, portanto, torna-se desnecessário 

combate-las. Não há, portanto, num plano B para gerencia-las. São 

conhecidas como unknown unknowns. Podem ser geradas a partir da 

interação de vários eventos, cada um dos quais pode ser, em princípio, 

previsível. O medicamento Viagara, da Pfizer, é um exemplo deste tipo de 

incerteza: embora fosse um medicamento desenvolvido para melhorar o fluxo 

sanguíneo nas artérias, mostrou-se uma droga capaz de melhorar a 

performance sexual de seus usuários, levando a empresa a, 

inesperadamente, ter de mudar seu plano de desenvolvimento e sua 

abordagem mercadológica. É um exemplo de que incertezas (ou riscos) 

podem trazer boas oportunidades, e não apenas ameaças. Essas incertezas 

imprevistas exigem mais flexibilidade do que planejamento formal para serem 

gerenciadas; 

• Caos: enquanto as incertezas imprevistas estão associadas a objetivos e 

metas razoavelmente estáveis, o caos não está ligado, previamente, a nada. 

São incertezas típicas de pesquisas básicas, em que os resultados podem 

nem sequer ocorrer ou ser completamente diferentes do que se esperava. 

Essas incertezas exigem uma enorme flexibilidade organizacional para que 

possam ser gerenciadas, isto é, um planejamento rígido para gerenciamento 
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das mesmas pode ser catastrófico. Por exemplo, em 1991, a Sun 

Microsystems concebeu a linguagem Java para ser usada no controle de 

aparelhos eletrodomésticos. Foi um grande fracasso. Apenas em 1995, Java 

tornou-se um sucesso como linguagem de programação para páginas web. 

Ironicamente, somente uma década após seu desenvolvimento, Java passou, 

finalmente, a ser usada no controle de aparelhos eletrodomésticos. 

 

Então, pode-se dizer que riscos são incertezas identificáveis, mensuráveis e 

relevantes. Todo risco é uma incerteza mas nem toda incerteza é um risco, seja 

porque ela não pode ser identificável, mensurável ou não ter impacto relevante em 

seu contexto (JOIA et al, 2013). 

O escopo do gerenciamento de riscos atual se limita a identificar e tratar as 

incertezas conhecidas e que podem afetar o projeto, conforme podemos ver na 

Figura 1. Os quadrantes inferiores não produzam consequências relevantes ao 

projeto e, desta forma, podem ser desconsiderados. Entretanto, o quadrante 

superior direito produz e, embora seja desconsiderado na análise de riscos 

atualmente, pode afetar os objetivos do projeto (MODICA et al, 2010). 

Segundo Joia et al. (2013), essa é a razão pela qual vários autores, como 

Ward e Chapman (2003) e Perminova, Gustafsson e Wikstrom (2008), acreditam 

que em pouco tempo estaremos gerenciando incertezas e não mais riscos. 

 
Figura 1: Matriz das Incertezas 
Fonte: Joia et al (2013, p. 27) 
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A Figura 2 representa o escopo atual do gerenciamento de riscos. É possível 

observar que o ambiente de incertezas é caracterizado pelo conhecimento em algum 

grau, variando do limite próximo a zero até o limite próximo a cem por cento das 

incertezas que podem afetar o projeto. Já o ambiente do projeto é mais amplo e 

abrange o ambiente das incertezas parcialmente conhecidas e o ambiente 

desconhecido pela equipe do projeto. Por fim, temos o ambiente desconhecido pela 

equipe, mas que não afeta o projeto, não sendo motivo de preocupação (MODICA, 

2009). 

 
Figura 2: Escopo Atual do Gerenciamento de Riscos 
Fonte: Modica (2009) 

 

Para finalizar, tomaremos a definição de risco em projetos segundo o Guia 

PMBOK® (2013 p. 310), que considera risco não somente como algo negativo mas 

que pode também provar um resultado positivo: 

 

O risco do projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, 
provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do 
projeto tais como escopo, cronograma, custo e qualidade. Um risco pode ter 
uma ou mais causas e, se ocorrer, pode ter um ou mais impactos. As 
condições de risco podem incluir aspectos do ambiente da organização ou 
do projeto que contribuem para os riscos do projeto, tais como práticas 
imaturas de gerenciamento de projetos, falta de sistemas integrados de 
gerenciamento, vários projetos simultâneos ou dependência de 
participantes externos fora do controle direto do projeto. 
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2.1.3 Percepção de Risco 

 

Quantas vezes já nos enganamos sobre determinada coisa ou um fato que 

julgávamos impossível e simplesmente aconteceu? A história da humanidade está 

repleta de casos associados à ocorrência de fatos que pareciam inviáveis 

inicialmente (ALENCAR; SCHMITZ, 2010). 

O que interessa realmente é a percepção do risco. Bernstein (1997) indaga: o 

que é mais importante quando enfrentamos um risco: os fatos como os vamos ou 

nossa crença subjetiva...? 

Embora os riscos existam efetivamente no universo que nos cerca, a análise 

de risco se baseia muito mais na nossa percepção da existência destes riscos do 

que na sua existência em si (ALENCAR; SCHMITZ, 2010). 

Joia et al. (2013) exemplificam: por que uma pessoa embarca num voo de 

avião enquanto outra se recusa a embarcar no mesmo voo, em condições 

exatamente iguais de meteorologia, companhia aérea e pilotos? O risco deveria ser 

o mesmo. Entretanto cada um de nós percebe o risco de forma diferente, com base 

em nossa tolerância ao risco (SLOVIC, 1987). 

Bernstein (1997, p. 8) diz que “o risco é uma opção, e não um destino. É das 

ações que ousamos tomar, que dependem de nosso grau de liberdade de opção”. 

Segundo o PMBOK® (2013) as organizações e as partes interessadas estão 

dispostas a aceitar vários graus de riscos, dependendo da sua atitude em relação 

aos eles. A atitude das organizações e das partes interessadas em relação aos 

riscos pode ser influenciada por um número de fatores, que são classificados de 

forma ampla em três tópicos: 

• Apetite de risco, que é o grau de incerteza que uma entidade está disposta a 

aceitar, na expectativa de uma recompensa; 

• Tolerância a riscos, que é o grau, a quantidade ou o volume de risco que uma 

organização ou um indivíduo está disposto a tolerar; 

• Limite de riscos, que se refere às medidas ao longo do nível de incerteza ou 

nível de impacto no qual uma parte interessada pode ter um interesse 

específico. A organização aceitará o risco abaixo daquele limite. A 

organização não tolerará o risco acima daquele limite. 
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E o que afeta nossa atitude em relação ao risco? Segundo Hillson e Murray-

Webster (2005), são os fatores situacionais, heurísticas – regaras básicas 

desenvolvidas ao longo de nossa vida, por meio das experiências a que somos 

submetidos – e emoções. Vemos, então, que nossas decisões em relação a como 

gerenciamos riscos são tudo, menos racionais. 

 

2.2 GERÊNCIA DE RISCOS EM PROJETOS 

 

O tratamento sistemático de risco nas atividades de projeto é chamado de 

Gerência de Risco (ALENCAR; SCHIMITZ, 2010). 

O objetivo do gerenciamento de riscos é reduzir o número de incertezas que 

podem se materializar em problemas e minimizar o efeito daquelas que venham a 

ocorrer (Hillson, 2009). 

Segundo PMBOK® (2013, p. 311):  

 

Para ter êxito, a organização deve estar comprometida com uma 
abordagem proativa e consistente do gerenciamento dos riscos durante 
todo o projeto. É preciso fazer uma escolha consciente em todos os níveis 
da organização para identificar ativamente e buscar o gerenciamento eficaz 
dos riscos durante o ciclo de vida do projeto. Os riscos do projeto podem 
existir no momento em que o projeto é iniciado. Avançar um projeto sem 
focar o gerenciamento dos riscos de forma proativa pode causar mais 
problemas, surgidos em virtude de ameaças não gerenciadas. 

 

Kerzner (2002) afirma que um gerenciamento de riscos adequado implica 

controlar possíveis eventos futuros de maneira proativa e não reativa. 

De acordo com Alencar e Schimitz (2010), a postura reativa é também 

conhecida como “apagando incêndios”, quando o gerente elabora um plano de 

projeto baseado em um cenário considerado mais provável e vai tratando cada um 

dos fatores de risco na medida em que eles vão acontecendo, o que gera estresse e 

consumo de energia da equipe de projeto, que poderiam ser evitados a um pequeno 

custo adicional. 

Na postura proativa, entretanto, o gerente reconhece as vantagens do 

planejamento e acompanhamento como ferramentas racionais e econômicas para 

enfrentar as incertezas. Envolve, desta forma, as atividades para análise de risco 

feitas no planejamento e o controle de risco, em tempo de execução (ALENCAR; 

SCHMITZ, 2010). 
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2.2.1 Gerenciamento de Riscos em Projetos segundo o  PMBOK® 

 

As diversas metodologias existentes para gerenciamento de projetos abordam 

o gerenciamento de riscos de modo muito semelhante. Diversos autores, como 

Possi (2006), Alencar e Schimitz (2010), Verzuch (2000), separam a estruturado 

gerenciamento de riscos em etapas como: Identificar, desenvolver uma resposta e 

controlar. 

Da mesma maneira o PMBOK® (2013) aborda esses itens. Desta forma, e 

considerando que o objetivo desse trabalho é utilizar as melhoras práticas propostas 

pelo PMI, utilizaremos essa metodologia para o gerenciamento dos riscos. 

No PMBOK® (2013), o gerenciamento de riscos em projetos é composto dos 

processos de planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, 

monitoramento e controle de riscos envolvidos, que serão apresentados de forma 

sucinta a seguir. 

 

2.2.1.1 Planejar o Gerenciamento de Riscos  

 

O planejamento do gerenciamento do risco é uma decisão de como abordar e 

planejar o gerenciamento de riscos em projetos. Tem como objetivo gerar o 

documento que lista as regras e diretrizes desse gerenciamento, de maneira a 

refletir as necessidades da organização e do empreendimento em si (JOIA et al. 

2013). 

O PMBOK® (2013, p. 313) descreve o processo de planejar o gerenciamento 

dos riscos como de “definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos 

riscos de um projeto”. É crítico para obtenção de acordo e apoio das partes 

interessadas para garantir que o gerenciamento de riscos seja apoiado e executado 

de maneira efetiva. 

O processo planejar o gerenciamento dos riscos deve começar quando o 

projeto é concebido, e  ser concluído na fase inicial do planejamento do projeto. Para 

esse processo e segundo o PMBOK® (2013), as entradas, ferramentas e técnicas e 

saídas, são: 
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• Entradas: plano de gerenciamento do projeto, termo de abertura do projeto, 

registro das partes interessadas, fatores ambientais da empresa e ativos de 

processos organizacionais; 

• Ferramentas e Técnicas: técnicas analíticas, opinião especializada e 

reuniões; 

• Saídas: plano de gerenciamento dos riscos. 

 

Os itens não serão tratados individualmente devido aos objetivos deste 

trabalho. As definições sobre cada um deles podem ser encontradas no PMBOK® 

(2013). 

Joia et al, (2013) alertam que todo o planejamento do projeto precisa ser 

conduzido em conjunto e não há como realizar o planejamento do gerenciamento de 

riscos sem as informações geradas nos processos de planejamento das demais 

áreas de conhecimento. Ainda, segundo os autores (2013, p. 54), “seguir com um 

projeto sem gerenciar riscos é como pegar um carro na concessionária e ir para a 

rua sem seguro. De que adianta colocar um carro no seguro depois de sofrer o 

acidente?”. 

Desta forma, é necessário definir os níveis de probabilidade impacto dos 

riscos, desde a elaboração do documento de planejamento.  Segundo Joia et al. 

(2013, p. 60), “o ideal é preparar uma matriz de probabilidade e impacto e inseri-la 

no plano de gerenciamento de riscos”. A Figura 3 (PMBOK®, 2013) apresenta um 

exemplo de escala de impactos versus objetivos principais de um projeto. É 

importante alertar, porém, que as combinações de probabilidade e impacto que 

fazem com que um risco seja classificado como alto, moderado ou baixo variam de 

organização para organização, conforme apetite e atitude de cada uma frente aos 

riscos do projeto (JOIA et al, 2013) 

Outra importante informação a ser inserida no plano de gerenciamento de 

riscos são as categorias de riscos, que agrupa os agrupam em categorias (JOIA et 

al, 2013). Uma forma de categorizar os riscos é através da criação de uma estrutura 

analítica de riscos (EAR), que ajudam a identificar riscos ou grupos deles que 

poderão ser tratados juntos, com uma mesma estratégia e, até mesmo, com uma 

única resposta. Pode-se dizer que o desenvolvimento da EAR é o ponto de partida 

para o próximo processo, de identificação de riscos (JOIA et al, 2013). 
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A Figura 4 (PMBOK®, 2013) mostra um exemplo de estrutura analítica de 

riscos. 

 
  Figura 3: Definição de escalas de impactos para quatro objetivos do projeto 
  Fonte: PMBOK® (2013, p. 317) 

 

 
 Figura 4: Exemplo de estrutura analítica de riscos 
 Fonte: PMBOK® (2013, p. 316) 
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2.2.1.2 Identificar os riscos 

 

De acordo com o PMBOK® (2013, p. 319): 

Identificar os riscos é o processo de determinação dos riscos que podem 
afetar o projeto e de documentação de suas características. O principal 
benefício desse processo é a documentação dos riscos existentes e o 
conhecimento e a capacidade que ele fornece à equipe do projeto de 
antecipar os eventos. 

 

Somente os riscos identificáveis serão levados às próximas etapas de análise, 

planejamento de resposta e controle. É certo, porém, que riscos novos podem ser 

identificados posteriormente ao longo das demais etapas (JOIA et al, 2013). 

Ainda para Joia et al. (2013, p. 65), “o objetivo principal da identificação de 

riscos é gerar uma lista ou registro daqueles que podem afetar os objetivos do 

projeto positiva ou negativamente, gerando oportunidades ou ameaças”. 

Possi et al. (2006) ressaltam que a equipe de projeto, uma equipe especifica 

de gerenciamento de riscos, consultores do assunto de outras partes da 

organização, clientes, usuários, entre outros, são os usuais participantes da equipe 

de identificação de riscos. 

Verzuh (2000, p. 114) diz que “há quatro técnicas para identificar os riscos: 

perguntar aos participantes; fazer uma lista dos possíveis riscos [...]; aprender a 

partir de antigos projetos, similares; e se concentrar nos riscos do cronograma e do 

orçamento”. 

O autor comenta ainda que a história continua sendo a melhor vidente do 

futuro. Nessa mesma linha, Joia et al (2013) sugerem que em primeiro lugar, as 

informações devem ser buscadas dentro do estoque de conhecimento da 

organização, como revisão do banco de dados de informações históricas e consulta 

aos especialistas internos. 

Registros como desempenho planejado e real que apontam a precisão das 

estimativas, registro de problemas com mudanças inesperadas, análise de lições 

apreendidas e registros da satisfação do cliente são exemplos de registros históricos 

que podem ser utilizados (VERZUH, 2000). 

Ainda, pode-se utilizar a analogia, através de conhecimento acumulado em 

empreendimentos similares anteriores. Na falta de registros internos, recomenda-se 

que consultorias e benchmarkings sejam utilizados (Joia et al, 2013). 
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O PMBOK® (2013) recomenda algumas técnicas e ferramentas para 

identificação dos riscos, como brainstorming, técnica Delphi, entrevistas, diagramas, 

análise SWOT, opinião especializada e lista de riscos. Utilizaremos para o presente 

trabalho as entrevistas, análise SWOT, opinião especializada e lista de riscos. 

A sigla SWOT vem do inglês e significa forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças (strengths, weakness, opportunities e threats). É uma ferramenta para 

fazer análises estratégicas de cenários, tanto do ambiente interno à organização 

executora (pode ser controlado pelos gestores) quanto do posto de vista do 

ambiente externo a ela (fora do controle da organização mas que deve ser 

conhecido e monitorado). Abaixo a descrição de cada um dos itens da sigla (JOIA et 

al, 2013): 

 

• Forças: vantagens competitivas internas à organização, quando comparada 

com suas concorrentes, tais como competências ou recursos diferenciados; 

• Fraquezas: desvantagens competitivas internas à organização, quando 

comparada com suas concorrentes, tais como possíveis deficiências 

prejudiciais; 

• Oportunidades: aspectos positivos do ambiente, tais como tendências sociais, 

econômicas, comerciais, mercadológicas e políticas com potencial de 

alavancar a vantagem competitiva da organização e trazer consequências 

positivas para o projeto; 

• Ameaças: aspectos negativos do ambiente, tais como tendências sociais, 

econômicas, comerciais, mercadológicas e políticas com potencial de 

comprometer a vantagem competitiva da organização, trazendo 

consequências negativas para o projeto. 

  

Já a lista de risco é o ponto de partida para o gerenciamento deles em um 

projeto e é um documento dinâmico, que poderá sofrer refinamentos, revisões e 

correções ao longo do projeto (JOIA et al, 2013). 

Após a elaboração da lista de riscos, pode-se partir para a última etapa, que é 

a categorização de riscos. Uma maneira de fazer isso é através da Estrutura 

Analítica de Riscos (EAR), demonstrada no item Planejar o Gerenciamento de 

Riscos. 
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2.2.1.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos 

 

Joia el al (2013) orientam que o processo de análise dos riscos deve ser feito 

através de uma reunião, da mesma forma que o processo de identificação e de 

preferência com o mesmo grupo. A participação de especialistas externos à equipe 

ou até externos à organização pode ser importante. 

Na reunião a equipe deverá analisar, a partir da lista de riscos identificados e 

categorizados, a probabilidade e o impacto de cada um, através do método 

escolhido (JOIA et al 2013, p. 89): 

 

• Análise qualitativa; 

• Análise qualitativa visando à priorização e pré seleção do risco para, 

posteriormente, realizar a análise quantitativa de seus impactos; 

• Análise quantitativa dos impactos dos riscos. 

 

O objetivo do presente trabalho é realizar análise qualitativa dos riscos que, 

segundo o PMBOK® (2013, p. 332): 

 

Realizar a análise qualitativa dos riscos é o processo de priorização de 
riscos para análise ou ação adicional através da avaliação e combinação de 
sua probabilidade de ocorrência e impacto. O principal benefício deste 
processo é habilitar os gerentes de projetos a reduzir o nível de incerteza e 
focar os riscos de alta prioridade. 

 

Joia et al (2013) alertam que quem deve oferecer subsídios norteadores para 

cálculo da probabilidade e impacto deve ser a organização, de modo que o nível de 

subjetividade intrínseco do trabalho possa ser mantido dentro de padrões 

adequados.  

Quanto ao parâmetro impacto, ainda segundo Joia et al (2013), deve ser 

avaliado segundo um critério adicional que aponta qual o objetivo do projeto que 

sofrerá as consequências da ocorrência do risco, como custo, cronograma e 

qualidade. 

Após a análise qualitativa dos riscos podemos partir para a Priorização dos 

Riscos, que nos permite focar nossos esforços naqueles de maior peso para o 

projeto (JOIA et al, 2013). 
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Por fim, o PMBOK® (2013, p. 329) diz: 

 

O processo Realizar a análise qualitativa dos riscos normalmente é um meio 
rápido e econômico de estabelecer as prioridades do processo Planejar as 
respostas aos riscos e define a base para o processo Realizar a Análise 
quantitativa dos riscos, se necessária. O processo Realizar a análise 
qualitativa dos riscos é realizado regularmente durante todo o ciclo de vida 
do projeto, como definido no plano de gerenciamento dos riscos do projeto. 
Esse processo pode resultar no processo Realizar a análise quantitativa dos 
riscos ou diretamente no processo Planejar as respostas aos riscos. 

 

2.2.1.4 Planejamento de respostas aos riscos em projetos 

 

O PMBOK® (2013, p. 342) define: 

 

Planejar as respostas aos riscos é o processo de desenvolvimento de 
opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos 
objetivos do projeto. O principal benefício deste processo é a abordagem 
dos riscos por prioridades, injetando recursos e atividades no orçamento, no 
cronograma e no plano de gerenciamento do projeto, conforme necessário 

 

De acordo com Joia et al (2013, p. 133), “o processo de planejamento de 

respostas aos riscos permite que o gerente de projetos ou gerente de riscos, junto 

com a equipe, possam prever o que fazer caso um risco venha a ocorrer”. 

O PMBOK® (2013) aponta que há três estratégias exclusivas para os riscos 

negativos – prevenir, transferir ou mitigar – e uma que atende também os riscos 

positivos: aceitar. Apresenta também as estratégias para as  oportunidades e que 

não serão comentadas aqui uma vez que estamos tratando apenas os riscos 

negativos. Abaixo as estratégias citadas, segundo o PMBOK® (2013): 

 

• Prevenir: A prevenção de riscos é uma estratégia de resposta ao risco em 

que a equipe do projeto age para eliminar a ameaça ou proteger o projeto 

contra o seu impacto. O gerente do projeto pode isolar os objetivos do projeto 

do impacto do risco ou alterar o objetivo que está em perigo. Um exemplo é 

estender o cronograma; 

•  Transferir: A transferência de riscos é uma estratégia de resposta ao risco em 

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

juntamente com a responsabilidade pela sua resposta. Transferir o risco 

simplesmente passa a responsabilidade de gerenciamento para outra parte, 
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mas não o elimina. A transferência de riscos quase sempre envolve o 

pagamento de um prêmio à parte que está assumindo o risco;  

• Mitigar: Mitigação de riscos é uma estratégia de resposta ao risco em que a 

equipe do projeto age para reduzir a probabilidade de ocorrência, ou impacto 

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

evento de risco adverso. Adotar uma ação antecipada para reduzir a 

probabilidade e/ou o impacto de um risco ocorrer no projeto em geral é mais 

eficaz do que tentar reparar o dano depois de o risco ter ocorrido. Adotar 

processos menos complexos, fazer mais testes ou escolher um fornecedor 

mais estável são exemplos de ações de mitigação; 

•  Aceitar: A aceitação de risco é uma estratégia de resposta pela qual a equipe 

do projeto decide reconhecer a existência do risco e não agir, a menos que o 

risco ocorra. Essa estratégia indica que a equipe do projeto decidiu não 

alterar o plano de gerenciamento do projeto para lidar com um risco, ou não 

conseguiu identificar outra estratégia de resposta adequada. Essa estratégia 

pode ser passiva ou ativa. A aceitação passiva não requer qualquer ação 

exceto documentar a estratégia, deixando que a equipe do projeto trate dos 

riscos quando eles ocorrerem, e revisar periodicamente a ameaça para 

assegurar que ela não mude de forma significativa. A estratégia de aceitação 

ativa mais comum é estabelecer uma reserva para contingências, incluindo 

tempo, dinheiro ou recursos para lidar com os riscos. 

 

Outros pontos importantes a se considerar foram apresentados por Joia et al 

(2013, p. 134). Com relação a estratégia de prevenção, segundo os autores, 

“quando utilizada em excesso, pode levar o projeto a uma postura demasiadamente 

conservadora. Nesse sentido, evitam-se novas tecnologias, novos métodos, etc, 

tudo em função da prevenção”. 

Com relação à transferência de riscos, os autores citam cláusulas contratuais, 

garantias entre outros, e alertam para a necessidade de se buscar uma gestão 

eficiente, criando mecanismos de controle para garantir que o risco foi transferido, 

ou seja, que ele está sendo efetivamente gerenciado. 

Quanto à aceitação, ela muitas vezes ocorrer quando não é possível escolher 

outras ações e, no caso dos riscos negativos, os objetivos do projeto estão 

desprotegidos. Ela pode ser de duas categorias: passiva, quando não requer ações 
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decorrentes e a equipe de projeto responde ao risco quando ele ocorre e de forma 

reativa e a ativa, que exige que as ações sejam incluídas no plano de respostas para 

serem executadas no caso de o risco ocorrer (JOIA et al, 2013). 

 

2.2.1.5 Controlar os riscos 

 

O controle é o último processo referente ao gerenciamento de risco em um 

projeto. Segundo Joia et al (2013 p. 148), “o processo de controle dos riscos em 

projetos visa implantar o plano de respostas, bem como rastrear novos riscos”. 

Possi et al (2006) acrescenta que o controle dos riscos é o processo de 

manter a rastreabilidade dos riscos identificados e avaliar a efetividade na redução 

dos riscos. Ainda de acordo com o autor, o controle de riscos é um processo 

contínuo no projeto uma vez que os riscos mudam, surgem ou até mesmo 

desaparecem quando o projeto amadurece. 

De acordo com o PMBOK® (2013, p. 348) “o principal benefício desse 

processo é a melhoria do grau de eficiência da abordagem dos riscos no decorrer de 

todo o ciclo de vida do projeto a fim de otimizar continuamente as respostas aos 

riscos”. 

Para Possi et al (2006, p. 27), o propósito da monitoração dos riscos é 

determinar se: 

 

• As respostas aos riscos estão sendo implementadas como planejadas; 

• As ações de respostas aos riscos são tão efetivas quanto esperadas ou 

deveriam ser desenvolvidas novas respostas; 

• As premissas do projeto ainda não são válidas; 

• A exposição ao risco mudou frente ao seu estado anterior; 

• Um alerta de risco ocorreu; 

• Políticas e procedimentos adequados estão sendo seguidos; 

• Têm ocorrido ou surgido riscos que não estavam identificados previamente. 

 

Possi et al (2006, p. 27) lembra que ainda “bons processos de controle de 

riscos proveem de informação que ajudam a tomar decisões efetivas antes da 
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ocorrência do risco”. Para o autor, a comunicação constante com os stakeholders do 

projeto visa antes de tudo avaliar periodicamente a aceitação do nível de risco. 

De acordo com Joia et al (2013, p. 154) “um bom registro de riscos deve 

conter informações de controle que enriqueçam o sistema de gerenciamento de 

conhecimento”. Ainda, segundo os autores (2013, p. 155), novos projetos podem 

acessar a base de dados de conhecimento e obter informações sobre: 

 

• Ameaças e oportunidades que ocorreram em projetos anteriores, bem como 

sua data, quanto custou, quais foram os benefícios financeiros ou problemas 

encontrados; 

• Eventos incertos que não ocorreram e quais foram as respectivas causas; 

• Eventos de riscos que foram identificados no decorrer do projeto e não havia 

previsão gerencial para trata-los; 

• Consumo das reservas, que podem ser úteis nas estimativas futuras; 

• Tratamento dos riscos residuais; 

• Avaliação final do gerente de projetos quanto à eficiência do gerenciamento 

de riscos; 

• Eficácia das respostas aos riscos, que após o fechamento do projeto poderá 

gerar indicadores de desempenho; 

• Gatilhos e sua eficiência na informação sobre sinais de ocorrência de riscos. 

 

Outro ponto importante levantado por Joia et al (2013) é com relação as 

informações obtidas através de entrevistas através das quais os gerentes de 

projetos registram as falhas e as oportunidades não reconhecidas. Apesar de, em 

geral, esse procedimento não ser encontrado nos principais manuais de 

gerenciamento de risco, pode enriquecer o bando de dados da organização. 

 

2.3 TERCEIRIZAÇÃO 

 

As rápidas transformações tecnológicas, sociais, políticas e econômicas, 

exigem das organizações a adoção de estratégias competitivas que visam a redução 

dos custos e tempo de produção. Devido a busca das organizações em aumentar o 

nível de competitividade, com preços favoráveis ao mercado, as organizações 
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começaram a utilizar a estratégia de terceirizar algumas das atividades (SOARES, 

2012). 

Segundo Silva (1997, p. 30), terceirização é: 

 

[...] transferência de atividades para fornecedores especializados, 
detentores de tecnologia própria e moderna, que tenha esta atividade 
terceirizada com sua atividade-fim, liberando a tomadora para concentrar 
seus esforços gerenciais em seu negócio principal, preservando e evoluindo 
em qualidade e produtividade, reduzindo custos e ganhando em 
competitividade. 

 

Pinto e Quelhas (2008) lembram que a terceirização surgiu na década de 40, 

durante o período da Segunda Guerra Mundial, devido a necessidade de aprimorar 

os armamentos. Os fabricantes procuraram deixar o cargo em outras indústrias 

atividades que não estivesse diretamente ligada a atividade de fabricação de 

armamentos, a fim de que pudessem concentrar seus esforços somente na 

produção de armamentos, deixando que as outras empresas realizassem as demais 

tarefas. 

Ainda Segundo Pinto e Quelhas (2008, p. 53) “no Brasil, a terceirização teve 

um aumento significativo de aplicação a partir da identificação da necessidade de 

modernizar a produção, tendo em vista o processo de globalização econômica”. 

Por se tratar de um acordo celebrado entre duas empresas, a natureza 

jurídica da terceirização é contratual. Uma empresa se compromete a exercer uma 

atividade em proveito da outra, mediante remuneração. O contrato de empreitada, 

de prestação de serviços e o contrato de trabalho são exemplos (HUME, 2009). 

Hermes (20[]) reitera que o contrato de prestação de serviços se adapta aos 

mais diversos tipos de atividades, sejam elas continuadas ou eventuais, com maior 

ou menor carga técnica requerida, de contratos de limpeza a contratos de 

consultoria milionários. O importante, segundo o autor, é que ele seja bem 

elaborado, deixando sempre a clara e objetiva contratação de serviços. 

 

2.3.1 Objetivos da terceirização 

 

O objetivo das organizações ao optarem pela terceirização de atividades é 

aumentar seu nível de competitividade, com um maior retorno financeiro e 

aproveitamento de recursos, além de menor compromisso de capital e de recursos 
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internos. Com a terceirização é possível também ajustar-se rapidamente a um 

ambiente instável. (SANTOS, 2007). 

Hermes (20[]) bem define: 

 

Ganhos de flexibilidade sempre foi objetivo das organizações. Com a 
terceirização, os tomadores de serviços se libertam dos custos irredutíveis 
com mão-de-obra própria trocando por preços de contratos de prestação de 
serviços. Além disso, libertam-se da limitação produtiva que seu rígido 
corpo interno de empregados apresenta e passa a comprar resultados 
móveis, isto é, quantitativos de serviços mutáveis conforme a necessidade 
momentânea; isto permite afastar a ociosidade tão danosa às empresas. 

 

A terceirização dos serviços, por repassar a responsabilidade de execução 

dos serviços para outra empresa, traz consigo algumas vantagens, conforme 

(HUME, 2009, p. 37-38): 

 

• Estrutura administrativa simplificada, sem a necessidade de realizar registros 

e demissões, pagamentos de salários, FGTS e INSS, entre outros; 

• Aumento de qualidade, com relação a serviços especializados; 

• Aprimoramento do sistema de custeio; 

• Menor custo; 

• Maior lucratividade e crescimento; 

• Aumento da produtividade e competitividade, com a otimização dos serviços; 

• Redução do quadro direto de funcionários; 

• Possibilidade de crescimento sem grandes investimentos; 

• Concentração de talentos no negócio principal da empresa; 

• Menores despesas com aquisição e manutenção de máquinas, aparelhos e 

uniformes, fornecidos pela empresa contratada. 

 

Da mesma forma, porém, a terceirização apresenta algumas desvantagens, a 

saber (HUME, 2009, p. 38-39): 

 

• Sofrer autuação do Ministério do Trabalho a ações trabalhistas em caso de 

inobservância das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte do 

terceiro; 
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• Necessidade de maior controle de fiscalização dos serviços prestados para 

verificar se o contrato de prestação de serviços está sendo seguido 

integralmente, conforme o combinado; 

• Risco de contratação de empresa não qualidade e com divergências de 

objetivos; 

• Falta de parâmetro de custos internos; 

• Aumento do risco a ser administrado; 

• Aumento da dependência de terceiros; 

• Conflito com sindicatos; 

• Dificuldade de aproveitamento de funcionários já treinados; 

• Perda da identidade cultural da empresa, em longo prazo. 

 

Percebe-se então, que como em todo negócio, a terceirização também gera 

riscos. Dai a importância de gerenciar esses riscos, definindo quais áreas devem ser 

terceirizadas, de forma que não atrapalhe as suas atividades. Deve se traçar 

objetivos para redução de custos e padrões de qualidade, e fazê-lo gradativamente, 

mas de forma sistêmica e controlada, observando os enfoques comerciais, 

administrativos e legais (HUME, 2009). 

 

2.3.2 Riscos Juridico-Trabalhistas inerentes a terc eirização 

 

De acordo com Hermes (20[]) “a estrutura de uma empresa terceirizada, com 

toda a gama de complexidade inerente ao processo e com os diferentes institutos 

jurídicos envolvidos, impõe uma série de riscos a serem administrados, de toda a 

ordem”. Os riscos citados pelo autor são: 

 

• Vínculo de emprego direto entre empregados do terceiro e tomador; 

• Pagamento (subsidiário), pelo tomador, de parcelas trabalhistas devidas aos 

empregados do prestador de serviços insolvente. O responsável somente 

deve cumprir a obrigação após comprovada impossibilidade de obtê-la junto 

ao seu devedor original, que se caracteriza como responsável principal; 

• Pagamento (solidário), pelo tomador, de encargos trabalhistas devidos pelo 

prestador de serviços. A responsabilidade solidária é outro tipo de co-
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obrigatoriedade que impõe ao responsável solidário uma condição de 

igualdade com o devedor original, permitindo aos credores que cobrem de um 

ou outro, independentemente de quem gerou a dívida. Neste tipo, 

enquadram-se as obrigações previdenciárias e fundiárias dos empregados do 

terceiro, sendo tais encargos de responsabilidade solidária do tomador de 

serviços, conforme suas leis instituidoras. 

 

Para consolidação de vínculo empregatício é necessário haver a presença de 

quatro requisitos: não-eventualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação, 

explicados abaixo. Inexistindo um deles apenas, já não se estaria comprovado o 

vínculo. (HERMES, 20[]): 

 

• Não-eventualidade significa continuidade do trabalho, significa que o trabalho 

executado há de ser contínuo, permanente, e não episódico; 

• Onerosidade significa que o trabalhador tem direito a uma remuneração e que 

o beneficiário por seu trabalho deve pagá-la. Esta onerosidade pode ser 

direta ou indireta. Direta quando pago o salário pelo seu próprio e direto 

empregador. Indireta quando tal retribuição vem de outra pessoa que não seu 

verdadeiro empregador, como ocorre nos casos de terceirização. Nesse caso, 

há um fluxo financeiro entre tomador e empregados do terceiro com o 

prestador de serviços e real empregador figurando no meio desta relação; 

• Pessoalidade significa que o trabalho há de exigir a prestação pessoal pela 

pessoa física que se pretenda caracterizar empregado; 

• Subordinação apresenta diversas interpretações mas consiste basicamente 

na subordinação direta, que significa dar ordens diretamente aos 

trabalhadores, às pessoas encarregadas de executar as tarefas. 

 

A não observância dos direitos dos empregados gera um risco trabalhista que 

possivelmente acarretará em perdas financeiras. As omissões mais comuns nesse 

sentido são a falta de registro na carteira profissional da empresa e a ausência de 

recolhimento de encargos sociais e horas extras (HINZ, 2005). 

Desta forma, é importante uma gestão dos riscos trabalhistas relacionados à 

terceirização, com planos e ações ligados aos objetivos, estratégias e missão da 
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organização que mitiguem prováveis passivos trabalhistas, que possam afetar os 

resultados planejados (SOARES, 2012). 

 

2.3.3 Gestão de riscos trabalhistas 

 

O risco trabalhista sob a ótica do empregador é o que ocorre devido às 

perdas resultante das falhas, processos internos inadequados quanto à gestão de 

pessoas e terceiros e as multas e penas devido a não observância das leis 

trabalhistas (SOARES, 2012).  

É importante então, a gestão de riscos trabalhistas, para que a terceirização 

atue de forma a proporcionar benefícios para o contratante e não acarrete prejuízos 

ao prestador de serviços. Zamith (2007) aponta como fator primordial a inserção do 

gerenciamento de riscos nas decisões estratégicas da corporação, numa 

perspectiva de longo prazo. 

O gerenciamento de riscos trabalhistas atua como um modelo de gestão, de 

acordo com a relação entre empregado e empregador, contribuindo para redução e 

prevenção de perdas financeiras e na prevenção de conflitos (BEUREN, 2002). 

Queiroz (1998) lembra que para a eficiência do processo é fundamental um 

planejamento estruturado, onde os aspectos jurídicos e operacionais tenham sido 

identificados, avaliados e quantificados corretamente. 

Entende-se que a terceirização é um processo irreversível, que veio para 

ficar. Desta forma, devem-se procurar as suas falhas e melhorá-las, gerando menos 

riscos, a fim de alcançar os resultados desejados (HUME, 2009). 

Para tanto, é necessário um plano bem estruturado e planejado para 

proporcionar benefícios. Do contrário, prejuízos podem ser causados, principalmente 

quando ocorrer uma má administração ou gerenciamento (KARDEC; CARVALHO, 

2002). 
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3 ANÁLISE DOS RISCOS ENVOLVENDO OBRAS DE INFRAESTRU TURA 

RODOVIÁRIA 

 

Neste capítulo será apresentada a análise dos riscos envolvendo quatro obras 

de infraestrutura rodoviária, executadas nos estados de São Paulo, Mato Grosso do 

Sul e Rio de Janeiro, entre os anos de 2013 a 2016, com terceirização de serviços. 

 

3.1 OBRAS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 

 

Nos últimos anos, muito se tem discutido sobre a importância de obras de 

infraestrutura para o Brasil ser competitivo com o mercado mundial. A área de 

infraestrutura rodoviária, que trata das rodovias do país, é o ponto central da 

discussão. É consenso entre os especialistas que o setor rodoviário é especialmente 

importante, uma vez que há décadas responde por mais de 60% do transporte de 

cargas brasileiro. 

Para tanto, não são necessárias somente a pavimentação de mais rodovias 

pelo país, como é igualmente importante que as rodovias atendam as requisitos 

mínimos de qualidade. Segundo dados recentes divulgados em matéria no portal G1 

(GLOBO, 2016), 58,2%, ou 60.165 quilômetros apresentam algum problema e são 

consideradas em estado péssimo, ruim ou regular. 

Além do baixo investimento no setor, onde em 2015 o investimento foi de 

apenas 0,19% do PIB, como aponta a mesma reportagem, outro fator primordial é o 

retorno que esses projetos trazem para as empresas. Devido aos riscos e a grande 

quantia de dinheiro colocado pelas empresas nesses projetos, se o planejamento 

não for bem elaborado e a quantidade de incertezas que ocorrerem for muito 

elevada, certamente a qualidade será diminuída ou a obra paralisada. Projetos são 

utilizados para alcançar os objetivos do plano estratégico de uma organização, na 

maioria das vezes, estão relacionados com o retorno financeiro esperado. 

Nesse sentido, o gerenciamento de riscos em obras de infraestrutura 

rodoviária se torna de extrema importância. 
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3.2 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS EM PROJETOS 

 

Como vimos, a etapa de identificação dos riscos contemplam somente os 

riscos identificáveis e que impactam o projeto. Esses riscos são identificáveis em 

função da experiência de profissionais da área e dados históricos.  

Desta forma, os riscos que foram identificados nesse trabalho são os riscos 

que aconteceram no que diz respeito à terceirização dos serviços em quatro obras 

de infraestrutura rodoviária, em diversos estados do país – Rio de Janeiro, Mato 

Grosso do Sul e São Paulo, entre os anos de 2013 a 2016, em que o autor fez parte 

da equipe do projeto. Abaixo os riscos identificados. 

 

3.2.1 Análise SWOT 

 

É importante começarmos por essa análise para podermos contextualizar e 

entender o porquê de uma determinada empresa optar por terceirizar um serviço em 

obras de infraestrutura rodoviária 

 

Forças  Fraquezas  
• Nome conhecido no mercado 
•  Capacidade de pagamento de 
fornecedores 
• Credibilidade com clientes e 
parceiros 

• Equipamentos já depreciados e 
em pouca quantidade 
• Muitos funcionários com pouco 
tempo de empresa  
• Descontinuidade da mão de obra 
entre um empreendimento e outro 
• Falta de padronização nos 
processos na área de produção 
• Falta de treinamento de novos 
funcionários 
• Falta de um escritório de projetos 
centralizado 

Oportunidades  Ameaças  
• Na época, muitas obras de 

infraestrutura rodoviária sendo 
licitadas pelos governos 
estadual e federal  

• Desoneração da folha salarial 

• Possibilidade de demora de 
pagamento dos órgãos públicos 
• Períodos chuvosos que 
atrapalham demasiadamente as obras 
de estradas 
• Aumento nos preços de insumos 
controlados, como combustíveis e 
materiais betuminosos 

Quadro 1: Análise SWOT 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Como se pode observar, há um desequilíbrio entre as forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças. Basicamente, temos um problema, onde a fraqueza x 

ameaças apresenta a maior quantidade de itens. Ou seja, nossos pontos fracos nos 

deixam vulneráveis as ameaças. Mesmo as forças, como a credibilidade com os 

terceiros, ajudam por optar pela terceirização dos serviços. 

Apesar de a matriz SWOT ser conhecida como uma ferramenta de estratégia 

empresarial, ela pode ser utilizada como estratégia dentro dos projetos, que é o 

escopo desse trabalho. Outros itens também poderiam ser citados pela escolha da 

terceirização dos serviços, como retorno sobre capital próprio, retorno sobre 

funcionário, índices contábeis, entre outros, porém não é objetivo do presente 

trabalho. 

 

3.2.2 Registro e categorização de riscos 

 

O Quadro 3 apresenta a Lista de Riscos levantada nas obras, com relação a 

terceirização de serviços: Como os mesmos riscos ocorreram em diversas obras e, 

consequentemente, em várias datas diferentes, optou-se por não apresentar a data 

de identificação. Entretanto, as boas práticas recomendam que a data em que o 

risco foi identificado seja informada. 

 

# Evento Identificado  Causa-raiz Impacto ou efeito  
1 Mão de obra escassa Obra distante dos 

grandes centros 
Elevação dos salários e 
benefícios 

2 Preço de venda 
demasiadamente 
baixo 

Licitação por menor 
preço/Desconto 

Transferência do risco para 
terceiros/baixa qualidade 
de materiais e MDO 

3 Mão de obra 
terceirizada 

Redução do custo fixo Não pagamento de salários 
e benefícios por parte do 
terceiro 

4 Atraso no cronograma Abandono da obra pelo 
terceiro 

Multas por atrasos 

5 Ações trabalhistas Falta de pagamento da 
MDO pelo terceiro 

Custos com passivos 
trabalhistas a honorários 
advocatícios 

6 Retrabalhos Falta de qualidade no 
serviço executado pelo 
terceiro 

Atraso no cronograma, 
desgaste com o cliente 

7 Imagem desfavorável 
da empresa 

Falta de qualidade nos 
serviços e ações 
trabalhistas 

Diminuição no valor de 
mercado e na confiança na 
capacidade da empresa 
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8 Abandono da obra Falta de estrutura do 
terceiro 

Atraso no cronograma e 
necessidade de 
recontratação de MDO com 
os serviços em andamento 

9 Desgaste e estresse 
da equipe 

Divergência de 
objetivos entre a 
contratada e a 
contratante 

Perda de talentos 

10 Eventos não previstos Falta de um plano de 
Gerenciamento de 
Riscos 

Perdas financeiras com 
eventos que poderiam ser 
evitados ou mitigados 

Quadro 2: Lista de riscos 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.2.3 Categorização dos riscos 

 

Separar em categorias os riscos identificados nos ajuda a pensar melhor a 

respeito deles. Desta forma, abaixo se apresenta a Estrutura Analítica de Riscos 

(EAR), associadas às causas-raiz e não aos seus efeitos, uma vez que muitas vezes 

uma mesma resposta atende a vários efeitos. 

Paradoxalmente, como se pode observar na EAR abaixo, a terceirização dos 

serviços transfere os riscos para outra empresa, mas traz muitos outros ao mesmo 

tempo. A maioria dos riscos se encaixa no item externo e tem relação aos 

fornecedores, no segundo nível. 
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  Figura 5: Estrutura analítica de riscos para obras com terceirização de serviços 
  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.3 ANÁLISE DE RISCOS EM PROJETOS 

 

O próximo passo após a identificação é a análise dos riscos, uma vez que 

esses podem afetar os resultados esperados em várias áreas, como tempo, escopo, 

custo, qualidade, financeiro, entre outros. Seus impactos devem ser avaliados para 

que se possa priorizá-los e evita-los ou mitiga-los. A proposta deste trabalho é 

apresentar uma análise qualitativa.  

A análise foi feita através de uma reunião com profissionais que trabalharam 

nos projetos estudados bem como profissionais da área jurídica 

 

Obras de Infraestrutura Rodoviária 
Com Terceirização de Serviços

Técnico

6 -
Requisitos: 

Falta de 
Qualidae

Externo

2 -
Mercado/
Licitação

4 - Fornecedor: 
Abandono de 

Obra

5 - Fornecedor 
Pagamento da 

MDO

7 - Fornecedor: 
Falta de 

Qualidade

8 - Falta de 
estrutura

Interno

3 -
Redução 
de Custos

Gerenciamento 
de Projeto

10 – Planej. 
Falta de um 

plano de riscos

Local

1 - Obra 
Distante
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3.3.1 Análise qualitativa de riscos 

 

Para a análise qualitativa dos riscos utilizamos as avaliações de probabilidade 

versus impacto. Conforme orientado pelo PMBOK® (2013) “o estabelecimento de 

definições dos níveis de probabilidade e impacto pode reduzir a influência da 

parcialidade”. Desta forma, como não há na organização orientação, diretrizes, 

métricas ou padrões para condução da gerência de riscos, utilizaremos conforme 

abaixo: 

 

Pontuação  Probabilidade  Interpretação  
5 Muito Alta Muito provável de ocorrer 
4 Alta Provável de ocorrer 
3 Média Probabilidade de ocorrer em metade das vezes 
2 Baixa Improvável de ocorrer 
1 Muito Baixa Muito improvável de ocorrer 

Quadro 3: Avaliação da probabilidade de risco 
Fonte: Adaptado de Modica (2009) 

 

Pontuação  Impacto  Definição  
5 Muito Alto Se ocorrer pode inviabilizar o objetivo do projeto 
4 Alto Impacto no custo, tempo ou qualidade que atinge os 

objetivos do projeto 
3 Médio Impacto moderado no custo, tempo ou qualidade do 

projeto 
2 Baixo Pouca alteração no custo, tempo ou qualidade 
1 Muito Baixo Se ocorrer, não afetará o projeto 

Quadro 4: Avaliação do impacto de risco 
Fonte: Adaptado de Modica (2009) 

 

Já a Quadro 5 nos apresenta a análise qualitativa dos riscos levantados nos 

projetos de infraestrutura rodoviária no que concerne a terceirização dos serviços. 

Como são riscos que já ocorreram nas obras, a maioria dos valores na coluna 

Probabilidade é alto. 

A coluna Impacto foi dividida em quatro – as áreas principais para esses 

projetos (custo, cronograma e qualidade) e uma coluna Geral. Para esse última, se 

utilizou o proposto por Joia et al (2013), onde o impacto geral é considerado como o 

de maior valor dos pesos atribuídos para cada um dos condicionantes principais de 

sucesso. Desta forma, se um risco foi definido como de baixo impacto para custo 

para custo e cronograma, mas de alto impacto para a qualidade do projeto, ele será 

considerado de alto impacto. 
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Em seguida temos a coluna Impacto x Probabilidade, que é a multiplicação 

entre os dois valores. Para a priorização de riscos, que são as próximas colunas, foi 

considerado que: 

 

• Valores entre 0 a 5: Prioridade Baixa; 

• Valores entre 6 a 15: Prioridade Média; 

• Valores entre 16 a 25: Prioridade Alta. 

 

Não obtivemos prioridade baixa e a maioria deles foram considerados de alto 

risco. Isso ocorre em parte devido a percepção de risco das pessoas consultadas, 

uma vez que grande parte delas fez parte de projetos problemáticos com relação a 

terceirização de serviços. Isso nos mostra também a importância de o registro de 

lições aprendidas nas organizações. Se elas tivessem sido apontadas e 

disponibilizadas, bem como os dados históricos, a probabilidade de os mesmos 

erros serem repetidos seria muito menor. 

A coluna ação apresenta os campos prevenir, mitigar, transferir e assumir, 

conforme o entendimento do gestor e o apetite ao risco da organização. 

Inclui-se, por fim, o determinante geral de risco do projeto, conforme proposto 

por Joia et al (2013). Esse valor é especialmente importante para complementação 

de informações para a tomada de decisão sobre aceitação do projeto pós-

planejamento. O risco geral é uma média ponderada da importância dos riscos a que 

o empreendimento está sujeito. Seu calculo é feito por meio do somatório dos 

resultados individuais de probabilidade x impacto de todos os riscos identificados, 

normalizado pelo máximo valor possível desse somatório. Ou seja, se o máximo 

valor que a probabilidade de um risco individual qualquer pode assumir é igual a 5 e 

o máximo valor que o impacto dele pode assumir é 5 da mesma forma, então o 

máximo valor que a multiplicação de probabilidade x impacto pode assumir é de 25. 

O risco geral é calculado, portanto, pela fórmula apresentada abaixo (JOIA et al, 

2013, p. 99): 

�����	��	
� = 	
∑ (��	�	��)�
���

�	�	25
 

onde: 

Ij = impacto do risco j;        Pj = probabilidade de ocorrência do risco j; 

n = nº de riscos considerados. 
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IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO RISCO 

Risco 
Nº Descrição do risco Probabi-

lidade 
Impacto Impacto 

x 
Probab.  

Prioridade de Risco 

Custo Cronog.  Qualid.  Geral Alta Média Baixa 
1 Obra distante dos grandes centros 3-Média 4-Alto 3-Médio 4-Alto 4-Alto 12       
2 Licitação por menor preço/Desconto 4-Alta 3-Médio 3-Médio 5-Muito 

Alto 
5-Muito 

Alto 20 
    

  
3 Redução do custo fixo 4-Alta 3-Médio 4-Alto 4-Alto 4-Alto 16       
4 Abandono da obra pelo terceiro 2-Baixa 4-Alto 5-Muito 

Alto 
3-Médio 5-Muito 

Alto 10 
      

5 Falta de pagamento da MDO pelo 
terceiro 

3-Média 4-Alto 1-Muito 
baixo 

1-Muito 
baixo 

4-Alto 

12 

      

6 Falta de qualidade no serviço 
executado pelo terceiro - 
Retrabalhos 

4-Alta 4-Alto 4-Alto 4-Alto 4-Alto 

16 

      

7 Falta de qualidade nos serviços e 
ações trabalhistas - Imagem da 
Empresa 

4-Alta 4-Alto 3-Médio 4-Alto 4-Alto 

16 

      

8 Falta de estrutura do terceiro - 
Abandono de obra 

3-Média 4-Alto 5-Muito 
Alto 

2-Baixo 5-Muito 
Alto 15 

      

9 Divergência de objetivos entre a 
contratada e a contratante 

4-Alta 3-Médio 4-Alto 4-Alto 4-Alto 

16 

      

10 Falta de um plano de 
Gerenciamento de Riscos 

5-Muito 
Alta 

5-Muito 
Alto 

5-Muito 
Alto 

4-Alto 5-Muito 
Alto 25 

      

Soma 158 
Risco Geral 57,45% 

Quadro 5: Análise qualitativa dos riscos 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.3.2 Priorização dos riscos 

 

Após a análise dos riscos, é importante que os riscos sejam priorizados para 

que o foco recaia sobre aqueles de maior peso para o projeto. No caso do presente 

trabalho, todos os riscos são de extrema importância e de origem semelhante: a 

terceirização dos serviços. 

De qualquer forma, alguns apresentam maior probabilidade x impacto e 

devem ser tratados de forma imediata. Mesmo os que apresentam impacto global 

moderado ou baixo, devem ser monitorados e rastreados, já que sua probabilidade 

ou impacto podem mudar conforme o andamento dos trabalhos. 

Para a priorização dos riscos, utilizaram-se os que apresentaram o maior 

valor probabilidade x impacto. Para os que apresentaram os mesmos valores nesse 

quesito, se utilizou como critério os critérios de sucesso dos projetos, na seguinte 

ordem: custo, cronograma e qualidade. O Quadro 6 nos mostra a priorização final 

dos riscos. 

 

Risco 
nº 

Descrição do risco  Prioridade Ação 

1 Obra distante dos grandes centros 8 Assumir 

2 Licitação por menor preço/Desconto 2 Assumir 

3 Redução do custo fixo 5 Transferir 

4 Abandono da obra pelo terceiro 10 Mitigar 

5 Falta de pagamento da MDO pelo 
terceiro 

9 Prevenir 

6 Falta de qualidade no serviço 
executado pelo terceiro - Retrabalhos 

3 Mitigar 

7 Falta de qualidade nos serviços e 
ações trabalhistas - Imagem da 
Empresa 

4 Prevenir 

8 Falta de estrutura do terceiro - 
Abandono de obra 

7 Prevenir 

9 Divergência de objetivos entre a 
contratada e a contratante 

6 Assumir 

10 Falta de um plano de Gerenciamento 
de Riscos 

1 Prevenir 

Quadro 6: Priorização dos riscos 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.4 PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS AOS RISCOS 

 

O próximo passo após a identificação e avaliação dos riscos, é o 

planejamento das respostas dos riscos, que como vimos, tem como objetivo a 

redução das ameaças aos objetivos e aproveitamento das oportunidades, quando 

for o caso. 

Primeiramente descreveremos um pouco sobre cada ação a ser tomada com 

os riscos identificados com prioridade alta. Em seguida, será apresentada a tabela 

de respostas aos riscos. 

 

3.4.1 Falta de um plano de gerenciamento de riscos 

 

O evento de risco mais importante, segundo os profissionais e especialistas 

consultados, foi o de número 10, a falta de um plano de gerenciamento de riscos. 

Como vimos, a falta dele deixa os projetos nas mãos do destino.  

Uma das maiores razões para o fracasso de projetos é o aparecimento de 

eventos não previstos que interrompem a trajetória suave de gerenciamento e que 

causam desvios irreconciliáveis com o plano inicial (Hillson, 2009). 

São muitas variáveis sobre as quais não temos nenhum controle e que podem 

afetar um projeto. Desta forma, segundo Joia et al (2013), gerenciar um projeto sem 

nenhuma abordagem aos riscos é como saltar de um avião sem saber se estamos 

ou não vestidos com paraquedas. 

A probabilidade de ocorrência desse evento de risco é muito alta, uma vez 

que até o momento não são utilizados planos de gerencialmente de riscos na 

organização, além de não ser usual a elaboração do plano para todas as obras de 

infraestrutura rodoviária. Quanto ao impacto, devido à importância desse documento 

e sua interferência em outras áreas, é considerado muito alto. 

A resposta, então, é prevenir através da elaboração do planejamento de 

riscos, utilizando os dados históricos a fim de evitar a repetição dos erros. O registro 

das lições aprendidas, que podem contribuir e muito para a diminuição dos erros já 

ocorridos, é uma técnica de grande valia nesse sentido. 

Sabemos, porém, que um gerenciamento de riscos adequado custa dinheiro. 

Como a maioria dos projetos trabalho com uma visão distorcida e equivocada de 



46 

 

barato versus caro, o gerenciamento de riscos é considerado algo supérfluo (JOIA et 

al 2013). 

É preciso que nós, gerentes de projetos, iniciemos a mudança a essa área 

para que não seja considerada secundária na gestão de projetos. 

 

3.4.2 Licitação por menor preço/desconto 

 

O segundo evento é a licitação por menor preço, que faz com que as 

empresas caiam na chamada “vala comum”. Esse tipo de concorrência faz com que 

sejam necessários descontos demasiadamente altos para a conquista de novas 

obras. 

Como esse risco é determinado pelo mercado, através da lei de oferta e 

demanda, é necessário que seja assumido pela empresa. Do contrário, não terá 

novos contratos em tempos de alta demanda. Por outro lado, porém, as margens 

tendem a ficar mais baixas devido ao menor preço de venda. 

A probabilidade de ocorrência é alta, principalmente em épocas de crise e seu 

impacto é médio no custo e cronograma, já que o planejamento terá que ser feito 

para se encaixar nesses itens. Já no item qualidade, é muito alto. Como a estratégia 

da empresa para minimizar esse impacto é a terceirização de serviços, certamente o 

subcontratado terá que achar formas de obter lucratividade. Como em se tratando 

de obras não existem milagres, muito provavelmente essa diferença tentará ser 

revertida através de materiais de qualidade inferior ou subdimensionamento da mão 

de obra. 

Uma ação a ser tomada é um contrato bem elaborado, com exigência de 

documentos a serem anexados, como cronograma de execução, histograma de mão 

de obra e equipamentos, check list para entrada de novos equipamentos na obra, 

entre outros. Pode-se também exigir que a compra dos materiais seja feito pela 

tomadora de serviços, a fim de se certificar da qualidade dos mesmos. Por fim são 

necessários procedimentos bem definidos e padronizados quanto à liberação de 

serviços além de fiscais de campo atuantes e laboratórios de qualidade próprios. 
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3.4.3 Falta de qualidade no serviço executado pelo terceiro - Retrabalhos 

 

O evento 3 em prioridade é falta de qualidade no serviço, que ocasionará 

retrabalhos. Está diretamente ligado ao risco anterior, uma vez que pela 

necessidade de se encaixar a terceirização nos preços praticados com os clientes, 

contrata-se por preços muitas vezes impraticáveis. Tanto a probabilidade quanto o 

impacto de isso acontecer são altos. 

A ação a ser tomada é a mitigação, através de implantação de documentos 

para liberação de serviços, laboratório e fiscais de alto nível e, principalmente, o 

acompanhamento da execução dos serviços. É interessante também, acrescentar 

no contrato critérios para execução dos serviços, como as normas de pavimentação 

do DNIT/DER, por exemplo, com o intuito de se diminuir os retrabalhos devido a má 

execução. 

 

3.4.4 Falta de qualidade a ações trabalhistas – Ima gem da empresa 

 

Mais uma vez, pela falta de qualidade de serviços, diretamente ligado aos 

riscos anteriores, aparece a imagem desfavorável da empresa. Além da qualidade 

baixa, o aparecimento de ações trabalhistas com relação à mão de obra terceirizada 

afeta a percepção de mercado da organização, tanto por parte dos fornecedores e 

trabalhadores, como de potenciais clientes. Afeta, desta forma, bens intangível como 

marcas e patentes além da confiança do mercado com relação à capacidade da 

empresa em cumprir seus compromissos. É uma perda profunda, que necessita de 

vários anos para recuperação. 

Tal risco apresenta alta probabilidade e alto impacto. Como aqui temos a 

inclusão de ações trabalhistas, é necessário que o risco seja prevenido, com a 

adoção de medidas rígidas de controle sobre a folha salarial da terceirizada, 

vinculando a liberação de medições para emissão de nota fiscal, por exemplo. 

É importante que a fiscalização nesse caso, não fique somente na 

documentação, como também em campo, para que novos funcionários não sejam 

incorporados sem apresentação de documentação e cursos de segurança, ou para 

que não haja desvio função. 

Em obras de infraestrutura rodoviária, devido ao tipo de serviço que estão 

inseridos, como aplicação de vários insumos betuminosos, é importante atentar para 
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o pagamento de insalubridade e periculosidades. Operadores de máquinas como 

rolos compactadores, lubrificadores e funcionários responsáveis pelos 

abastecimentos, colaboradores de usinagem e aplicação de concreto betuminoso 

usinado à quente, são exemplos de funcionários que se enquadram nesse perfil. 

Outra estratégia a ser adotada, é providenciar ou exigir dos terceiros, 

benefícios iguais a mão de obra da tomadora de serviço, a fim de se evitar 

desmotivação e com o intuito de promover o senso de pertencimento ao 

empreendimento.  

Por fim, a criação de um departamento somente para subcontratos é de 

grande valia. O contrato e procedimentos de controle bem elaborados são a 

resposta indicada para combater esse risco. 

 

3.4.5 Redução no custo fixo 

 

O próximo evento de risco na lista é a redução do custo fixo, objetivo da 

empresa com a terceirização dos serviços. Como o risco de dias improdutivos devido 

às chuvas, ociosidade da mão de obra e custos indiretos, somente é transferido ele 

não deixa de existir. 

Tem correlação direta com os itens de preço de venda e perda de qualidade, 

uma vez que o objetivo da contratação é maximizar a margem de lucro sobre o 

serviço. Como já falamos, dificilmente o custo de execução de um serviço em 

condições normais varia muito. A saída para os terceiros é a diminuição da 

qualidade tanto dos materiais como da mão de obra. 

Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que o risco é transferido, outros 

acabam surgindo. A falta de pagamento da mão de obra é, mais uma vez, o grande 

risco a ser combatido, através das técnicas apresentadas no item anterior. 

 

3.4.6 Divergência de objetivos entre contratada e c ontratante 

 

O evento de risco número 6 na lista de prioridades é a divergência de 

objetivos entre contratada e contratante. 

Isso ocorre porque a maior parte das vezes o subcontratado, da mesma forma 

que seus funcionários, não têm a sensação de pertencimento do produto ou serviço 

que está sendo desenvolvido. Toda empresa busca lucratividade, porém, a 
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responsável pelo objeto de contrato tem muito mais interesse em que outros pontos, 

como qualidade e cronograma, do que as empresas terceirizadas. 

É um risco de alta probabilidade de acontecer e alto impacto nos objetivos do 

projeto. Com a terceirização dos serviços sendo estratégia da empresa, é 

necessário que o risco seja assumido. Claro, há formas de mitiga-lo com adoção de 

algumas técnicas. Uma delas é através de politicas de inclusão dos principais 

stakeholders e terceiros nos objetivos do projeto. Uma forma é com a profunda 

divulgação dos itens importantes e onde tais stakeholders se encaixam. A 

elaboração de uma apresentação mostrando o andamento da obra e destacando a 

importância de cada empresa no processo, ajudará. No exemplo de obras de 

infraestrutura rodoviária, pode-se utilizar drones para a captação de imagens aéreas 

que permitam divulgar o bom trabalho executado pelos terceiros. Prêmios de 

produção e alcance de objetivos também podem colaborar nesse sentido. 

Porém é recomendado que, apesar da tentativa de mitiga-lo e que pode não 

acontecer, reservas no cronograma e no custo sejam planejadas. Como no caso da 

terceirização as contratantes acabam ficando dependentes das prestadoras, nada 

garante que tais empresas encontrem outros clientes mais rentáveis e se dedique de 

forma mais acentuada a estes do que àqueles. 

 

3.4.7 Falta de estrutura do terceiro – Abandono da obra 

 

Em seguida, a falta de estrutura da empresa subcontratada que pode 

ocasionar o abandono da obra devido a incapacidade de execução. 

Apesar de ser um risco de probabilidade média de acontecer, o seu impacto 

no cronograma é muito. Se isso se concretizar, será necessário a mobilização de 

uma nova empresa (com novo custo) ou a contratação de mão de obra e 

equipamentos em caráter de urgência. 

Nesse caso, pode-se atuar com a prevenção do evento, através da 

contratação de empresas idôneas e com boa capacidade técnica. Visita a matriz da 

empresa, a observância de serviços já executados ou em execução, a carteira de 

clientes já atendidos, a solicitação de índices contábeis para verificação, a exigência 

de uma lista de patrimônios e equipamentos próprios, são maneiras de diminuir o 

risco. 
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A prevenção vem através de contratos bem elaborados, com a inclusão de 

cláusulas de multas exigentes por atraso ou abandono de obra, cronograma oficial a 

ser acompanhado, solicitação de inclusão no contrato de equipamentos e mão de 

obra que serão utilizados, a fim de se evitar o uso de recursos de nível inferior ao 

necessário, entre outros. 

Em duas das quatro obras investigadas esse tipo de evento aconteceu, 

basicamente pela falta de capacidade das empresas de tocar obras daquele porte. 

Outro ponto a se destacar é que os serviços devem ser executados em sequência, 

não se permitindo que somente os itens de maior valor agregado sejam feitos 

primeiramente. Apesar de óbvio, acontece frequentemente nesse tipo de obras. 

Desta forma, é grande o risco das empresas terceirizadas executarem somente o 

que é lucrativo para elas e depois abandonarem o serviço. Para isso, entretanto, é 

necessário também um planejamento bem elaborado para sequência dos serviços. 

O Quadro 7 apresenta a relação de respostas aos riscos classificados com 

prioridade alta: 

 

Risco 
nº 

Descrição do risco  Prior . Resposta  

10 Falta de um plano de 
Gerenciamento de Riscos 1 Elaboração de um plano de gerenciamento 

de riscos completo 
2 

Licitação por menor 
preço/Desconto 

2 
Contrato bem elaborado com exigência de 
cronograma de execução, histograma de 
mão de obra e equipamentos, entre outros. 
Procedimentos bem definidos e 
padronizados quanto à liberação de 
serviços 

6 Falta de qualidade no 
serviço executado pelo 
terceiro - Retrabalhos 

3 
Procedimentos para liberação e critérios de 
execução dos serviços 

7 Falta de qualidade nos 
serviços e ações 
trabalhistas - Imagem da 
Empresa 

4 
Fiscalização rígida de controle sobre a folha 
salarial da terceirizada. Exigência de 
pagamento de insalubridade/periculosidade. 
Criação de um departamento para terceiros 

3 Redução do custo fixo 5 Idem ao anterior 
9 Divergência de objetivos 

entre a contratada e a 
contratante 

6 Reservas no cronograma e no custo  

8 Falta de estrutura do 
terceiro - Abandono de 
obra 

7 
Atenção profunda na contratação da 
empresa. Contratos e planejamentos bem 
elaborados. 

Quadro 7: Respostas aos riscos prioritários 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 CONCLUSÃO  

 

A terceirização é parte integrante no processo estratégico de várias 

organizações, com a finalidade de redução de custos, aumento de produtividade e 

transferência de riscos, em um cenário cada vez mais competitivo. 

Como a terceirização de serviços não é mais novidade e, sozinha, não pode 

ser considerada um diferencial competitivo, saber como coordenar esta terceirização 

é que pode verdadeiramente contribuir para vantagens organizacionais. 

Contudo, se essa estratégia organizacional não for bem planejada, 

gerenciada e executada, os objetivos não só não serão alcançados como também 

pode haver prejuízos imensuráveis, seja por perdas financeiras ou de bem 

intangíveis, como a marca da empresa. 

Nesse sentido, este trabalho apresentou uma abordagem qualitativa ao 

gerenciamento de riscos em obras de infraestrutura rodoviária que utilizam da 

terceirização de serviços, contribuindo para o melhor entendimento desses riscos. 

Os principais riscos na terceirização dos serviços desse tipo de obra foram 

identificados, analisados e tratados conforme as melhores práticas propostas pelo 

PMBOK® (2013). 

 Assim, os objetivos iniciais para esse trabalho foram alcançados. Além disso, 

o estudo criou um inicio de banco de dados para a organização, que poderá ser 

utilizado com base para as próximas obras que sejam similares. 

A pesquisa teve limitações que devem ser mencionadas para um maior 

entendimento. A primeira delas é com relação ao número reduzido de profissionais 

que participaram da análise e identificação dos riscos. Optou-se para buscar 

pessoas de dentro da organização, mas que são conhecidas pela grande 

experiência em projetos desse tipo. Também não foram consultados profissionais 

das empresas subcontratadas, para acrescentar outros pontos de vista ao trabalho. 

Devido à falta de um plano de gerenciamento de riscos e um banco de dados, 

os riscos apontados são somente os de maior ocorrência. Outros riscos certamente 

acontecem e devem ser identificados.  

A pesquisa se limitou a identificação, análise e respostas aos riscos. Os 

outros dois processos, planejamento e monitoramento, embora tenham sido 

mencionados no referencial teórico, não foram abordados uma vez que as obras já 

foram concluídas. 
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4.1 POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

A conclusão desta pesquisa demonstra que os projetos na área de 

infraestrutura rodoviária estão, de um modo geral, nos níveis iniciais de maturidade. 

A orientação para resultados de curto prazo ainda prevalece nessas obras e muitas 

vezes, o pós-entrega não é levado em consideração. A rotatividade da equipe 

também colabora para que processos e treinamentos não sejam levados com a 

seriedade que lhes é pertinente. 

Para novas pesquisas, o aumento do universo pesquisado, com outras áreas 

da mesma empresa, mais profissionais e obras estudadas e, até mesmo, outras 

companhias, trará mais dados e informações, aumentando a confiabilidade das 

informações para a tomada de decisão. 

Outro possível desdobramento é a inclusão do estudo dos riscos positivos 

como forma de aumentar a competitividade da organização. 

Além da criação de um plano completo de gerenciamento de riscos na 

organização, para que possa servir de base para a execução da obra, é de extrema 

importância que uma base de dados e informações seja criada e mantida, e que as 

lições apreendidas sejam registradas, para que a organização como um todo 

disponha de um histórico que permita que os erros e acertos do passado sejam 

utilizados em projetos futuros. 

Por fim, e não menos importante, sugere-se o estudo e inclusão da análise 

quantitativa, como forma de transformar em números os riscos ocorridos. Talvez 

essa seja a grande contribuição para novos trabalhos, ajudando a despertar o 

interesse da alta administração e dos profissionais de gerenciamento de projetos, 

quanto à área de riscos e seu impacto direto nos resultados esperados pelos 

acionistas. 
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