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Resumo 

As ferramentas de análise de riscos não são algo novo para a indústria, tampouco são 

desconsideradas pela maioria das empresas. Contudo, o uso adequado das ferramentas nem 

sempre é verificado. Uma grande parcela da indústria preenche incorretamente uma lista de 

riscos que não servem para ajudar no correto gerenciamento dos riscos dos projetos. Este estudo 

propõe apresentar o que são os riscos em projetos, como gerenciá-los e os ganhos de um bom 

gerenciamento visando uma maior maturidade na condução dos projetos. 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos, PMBOK, Gerenciamento de Riscos e 

Ferramentas de Gerenciamento de Riscos. 

 



 

 

Abstract 

Risk analysis tools are not new to the industry, nor are they disregarded by most 

companies. However, the appropriated use of the tools is not always verified. A large portion 

of the industry incorrectly fills in a lists of risks that do not help to properly manage the risks 

of the projects. This study proposes to present what are the risks in projects, how to manage 

them and the gains of a good management aiming at a greater maturity in the conduction of the 

projects. 

 

 Key Words: Project Management, PMBOK, Risk Management and Risk Management 

Tools. 
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1. INTRODUÇÃO 

 As indústrias vêm passando cada vez mais por um cenário de acirrada competição aliado 

também às novas e ousadas formas de produzir e de produtos. A indústria automotiva, por 

exemplo, tem como concorrente a jovem empresa Tesla, que já ocupa uma posição privilegiada 

de empresa automotiva de maior valor do mercado. Desta forma, tanto a novata Tesla quanto 

as mais antigas do mercado precisam rever os custos fabris e garantir lançamentos de produtos 

com alta velocidade sem impactos que possam ferir a sua imagem no mercado. 

 

 

Figura 1. Os maiores fabricantes de carros do mundo, por valor de mercado 

Fonte: FactSet (https://www.marketwatch.com/story/teslas-market-value-zooms-past-another-

car-maker-2017-06-09, data de acesso 25/09/18) 

 

 As ferramentas de gerenciamento de projetos já são largamente difundidas e aplicadas 

pelas empresas de maior maturidade. Contudo, nem sempre da forma correta e com os 

resultados que favoreceriam a boa tomada de decisões e, sobretudo, a redução de riscos e a 

minimização dos custos pelos riscos. 

https://www.marketwatch.com/story/teslas-market-value-zooms-past-another-car-maker-2017-06-09
https://www.marketwatch.com/story/teslas-market-value-zooms-past-another-car-maker-2017-06-09
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 Este estudo se propõe a apresentar as ferramentas de gerenciamento de riscos de 

projetos, a sua importância dentro do gerenciamento de projetos, as formas que esse 

gerenciamento de projetos vem sendo aplicado na indústria e uma nova proposta de 

gerenciamento de riscos que apresente bons resultados. 

 

1.1. PROBLEMA 

Dado o cenário atual em que passam as indústrias, na sua uniformidade, estas têm a 

maturidade necessária para saber aplicar adequadamente as ferramentas gerenciamento de 

riscos em projetos? 

 

1.2. OBJETIVOS 

O presente estudo tem por objetivo apresentar uma metodologia eficiente e prática de 

gerenciamento de riscos em projetos na indústria. 

1.2.1. Pretende-se construir uma base teórica sobre o gerenciamento de projetos através das 

bibliografias recomendadas do assunto; 

1.2.2.  Pretende-se também fazer um estudo conceitual das ferramentas de levantamento e 

controle de riscos em projetos; 

1.2.3. Procurar-se-á identificar a forma que as indústrias vêm fazendo o gerenciamento dos 

riscos dos projetos e qual impacto estes estão tendo no gerenciamento dos seus 

projetos; 

1.2.4. Propor uma metodologia de gerenciamento dos riscos de projeto prática que possa 

ser aplicado nos mais diversos projetos da indústria e que apresente bons resultados. 

 

1.3. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O presente estudo é delimitado pelos seguintes itens: 

1.3.1. Item 1 – Introdução: descrição do problema, do objetivo principal e dos secundários, 

da delimitação do tema, da justificativa e relevância, da metodologia e da forma de 

desenvolvimento do trabalho; 
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1.3.2. Item 2 – Gerenciamento de Projetos: revisão bibliográfica sobre o gerenciamento de 

projetos;  

1.3.3. Item 3 – Gerenciamento de Riscos de Projetos: revisão bibliográfica sobre o 

gerenciamento de riscos em projetos e a sua importância dentro do gerenciamento de 

projetos; 

1.3.4. Item 4 – Gerenciamento de Riscos em Projetos na Indústria: levantamento das 

ferramentas e práticas usadas na indústria; 

1.3.5. Item 5 – Modelo para Levantamento e Gerenciamento de Riscos em Projetos: 

Proposição de um modelo para aplicação na indústria; 

1.3.6. Item 6 – Conclusão: análise sobre o estudo de riscos teórico, prático utilizado pela 

indústria e a proposição deste trabalho; 

1.3.7. Item 7 – Referências Bibliográficas: livros e materiais utilizados para o embasamento 

teórico. 

 

1.4. JUSTIFICATIVA / RELEVÂNCIA 

 

Este trabalho visa analisar as diferentes ferramentas de análise de riscos e fazer um 

levantamento do que está sendo usado na indústria. Além disso, a aplicação adequada 

das ferramentas de gerenciamento de riscos melhora a eficiência das empresas em um 

cenário cada vez mais competitivo 
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2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 Para começar a entender o que é projeto, devemos verificar sua origem. Sabe-se que 

projeto vem do latim, derivado da palavra projectu, que significa lançado, assim como seu 

particípio passado que é projicere, que significa lançar a diante. 

 Para Domenico de Masi (O Ócio Criativo, 2000), a sociedade pós industrial se distingue 

pela necessidade e capacidade de projetar o próprio futuro. É a primeira sociedade que não 

considera que o futuro dependa do acaso, da providência divina ou das circunstâncias”. 

 Para o Guia PMBOK (PMI; 2013), projeto é um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que 

eles têm um início e um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos do 

projeto são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou 

não podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar de existir. Um projeto 

também poderá ser encerrado se o cliente (cliente, patrocinador ou financiador) desejar encerrá-

lo. Temporário não significa necessariamente de curta duração. O termo se refere ao 

engajamento do projeto e à sua longevidade. O termo temporário normalmente não se aplica ao 

produto, serviço ou resultado criado pelo projeto; a maioria dos projetos é empreendida para 

criar um resultado duradouro. Por exemplo, um projeto de construção de um monumento 

nacional criará um resultado que deverá durar séculos. Os projetos também podem ter impactos 

sociais, econômicos e ambientais que terão duração mais longa que os projetos propriamente 

ditos. 

 Ainda do Guia PMBOK (PMI; 2013), Cada projeto cria um produto, serviço ou resultado 

único. O resultado do projeto pode ser tangível ou intangível. Embora elementos repetitivos 

possam estar presentes em algumas entregas e atividades do projeto, esta repetição não muda 

as características fundamentais e exclusivas do trabalho do projeto. Por exemplo, prédios de 

escritórios podem ser construídos com materiais idênticos ou similares e pelas mesmas equipes 

ou equipes diferentes. Entretanto, cada projeto de prédio é único, com uma localização 

diferente, um design diferente, circunstâncias e situações diferentes, partes interessadas 

diferentes, etc. 

 Em síntese, um projeto possui a característica de ser realizado por pessoas, de ser 

limitado por recursos definidos, de ser planejado, executado e controlado, de ter início e fim 

definidos, de ser elaborado progressivamente e de produzir um resultado único. 



5 

 

Gerenciamento de projetos, segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013), é a aplicação do 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus 

requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e integração 

apropriadas dos 47 processos de gerenciamento de projetos, logicamente agrupados em cinco 

grupos de processos. Esses cinco grupos de processos são: 

• Grupo de processos de iniciação. Os processos executados para definir um 

novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente através da obtenção 

de autorização para iniciar o projeto ou fase. 

• Grupo de processos de planejamento. Os processos necessários para definir 

o escopo do projeto, refinar os objetivos e definir a linha de ação necessária 

para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado. 

• Grupo de processos de execução. Os processos realizados para executar o 

trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as 

especificações do projeto. 

• Grupo de processos de monitoramento e controle. Os processos exigidos para 

acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, 

identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano, e 

iniciar as mudanças correspondentes. 

• Grupo de processos de encerramento. Os processos executados para finalizar 

todas as atividades de todos os grupos de processos, visando encerrar 

formalmente o projeto ou fase. 

Na figura 2 pode-se observar que o processo de monitoramento e controle ocorrem ao 

mesmo tempo que os demais processos contidos em outros grupos de processo, portanto este é 

considerado processo “de fundo” para os demais quatro grupos de processo. 
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Figura 2. Grupos de processos de gerenciamento de projetos 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 50. 

 

Na figura 3 pode-se observar que estes grupos de processo se interagem e que não há a 

necessidade de se ter o fim de um processo para se ter o início do próximo.  

 

 

Figura 3. Os grupos de processos interagem em uma fase ou em um projeto 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 51. 
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O gerenciamento de um projeto, segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013), normalmente 

inclui, mas não se limita a: 

• Identificação dos requisitos; 

• Abordagem das diferentes necessidades, preocupações e expectativas das 

partes interessadas no planejamento e execução do projeto; 

• Estabelecimento, manutenção e execução de comunicações ativas, eficazes e 

colaborativas entre as partes interessadas; 

• Gerenciamento das partes interessadas visando o atendimento aos requisitos 

do projeto e a criação das suas entregas; 

• Equilíbrio das restrições conflitantes do projeto que incluem, mas não se 

limitam, a: 

o Escopo, 

o Qualidade, 

o Cronograma, 

o Orçamento, 

o Recursos, e 

o Riscos. 

As características e circunstâncias específicas do projeto podem influenciar as restrições 

nas quais a equipe de gerenciamento do projeto precisa se concentrar. 

 Quanto ao ciclo de vida de um projeto, todos podem ser mapeados de forma genérica 

conforme a figura 4. 

• Início do projeto, 

• Organização e preparação, 

• Execução do trabalho do projeto, e 

• Encerramento do projeto. 

 

2.1. CICLO DE VIDA DO PROJETO 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013), esta estrutura genérica de ciclo de vida é 

frequentemente referenciada na comunicação com a alta administração ou outras entidades 

menos familiarizadas com os detalhes do projeto. Ela não deve ser confundida com os grupos 



8 

 

de processos de gerenciamento de projeto porque os processos de um grupo de processos 

consistem de atividades que podem ser executadas e ocorrer novamente em cada fase de um 

projeto assim como para o projeto como um todo. O ciclo de vida do projeto é independente do 

ciclo de vida do produto produzido ou modificado pelo projeto. Entretanto, o projeto deve levar 

em consideração a fase atual do ciclo de vida do produto. Esta visão de alto nível pode oferecer 

um quadro de referência comum para comparação de projetos – mesmo que, em sua natureza, 

eles não sejam semelhantes. 

 

 

Figura 4. Níveis típicos de custo e pessoal em toda a estrutura genérica de um projeto 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 39. 

 

2.2. GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO 

Apresenta-se abaixo as Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas dos processos do 

Gerenciamento da Integração do Projeto de acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2013). 
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Figura 5. Visão geral do gerenciamento da integração do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 65. 

 

2.3. GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO 

Apresenta-se abaixo as Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas dos processos do 

Gerenciamento do Escopo do Projeto de acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2013). 
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Figura 6. Visão geral do gerenciamento do escopo do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 106. 

 

2.4. GERENCIAMENTO DO TEMPO DO PROJETO 

Apresenta-se abaixo as Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas dos processos do 

Gerenciamento do Escopo do Projeto de acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2013). 
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Figura 7. Visão geral do gerenciamento do tempo do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 143. 

 

2.5. GERENCIAMENTO DOS CUSTOS DO PROJETO 

Apresenta-se abaixo as Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas dos processos do 

Gerenciamento dos Custos do Projeto de acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2013). 
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Figura 8. Visão geral do gerenciamento dos custos do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 194. 

 

2.6. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO 

Apresenta-se abaixo as Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas dos processos do 

Gerenciamento da Qualidade do Projeto de acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2013). 
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Figura 9. Visão geral do gerenciamento da qualidade do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 230. 

 

2.7. GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DO PROJETO 

Apresenta-se abaixo as Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas dos processos do 

Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto de acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2013). 
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Figura 10. Visão geral do gerenciamento dos recursos humanos do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 257. 
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2.8. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO 

Apresenta-se abaixo as Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas dos processos do 

Gerenciamento das Comunicações do Projeto de acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2013). 

 

 

Figura 11. Visão geral do gerenciamento das comunicações do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 288. 

 

2.9. GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO PROJETO 

Apresenta-se abaixo as Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas dos processos do 

Gerenciamento dos Riscos do Projeto de acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2013). 
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Figura 12. Visão geral do gerenciamento dos riscos do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 312. 

 

Visão geral do gerenciamento 

dos riscos do projeto 
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2.10. GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DO PROJETO 

Apresenta-se abaixo as Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas dos processos do 

Gerenciamento de Aquisições do Projeto de acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2013). 
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Figura 13. Visão geral do gerenciamento das aquisições do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 356. 

2.11. GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS DO PROJETO 

Apresenta-se abaixo as Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas dos processos do 

Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto de acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2013). 

 

Figura 14. Visão geral do gerenciamento das partes interessadas do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 392. 
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3. GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS 

Historicamente todo o progresso da humanidade está associado ao controle ou domínio 

dos riscos, como do homem que deixou de viver nas cavernas para se aventurar e desenvolver 

povoamentos que se tornaram cidades. Assim como também as grandes evoluções, como o 

domínio do fogo até o uso da energia nuclear, que tiveram um aprendizado sobre o 

gerenciamento dos riscos. Na natureza isso também é visto, como o risco de morte de um animal 

que usa seus instintos para decidir a melhor forma de se alimentar sem que possa ser morto por 

um predador maior. 

Fica claro que o controle e domínio dos riscos sempre fizeram a humanidade avançar 

em todas as áreas, mas nosso foco neste estudo é a análise dos riscos de gerenciamento de 

projetos na indústria. 

Mas enfim o que é risco? Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013), o risco 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. Uma causa pode ser um requisito, 

premissa, restrição ou condição potencial que crie a possibilidade de resultados negativos ou 

positivos. 

Percebe-se nesta definição que o risco pode provocar um efeito negativo, mas também 

pode provocar um efeito positivo, o que nem sempre é levado em consideração. 

Com uma rápida consulta na internet, como o site da Folha de São Paulo 

(https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/12/1946506-saiba-quais-sao-os-principais-

riscos-que-a-humanidade-corre-em-2018.shtml), encontramos a seguinte matéria: Saiba quais 

são os principais riscos que a humanidade corre em 2018. Neste artigo encontra-se: 

• América do Norte 

o Ataque terrorista nos EUA 

o Ciberataque nos EUA 

o Violência no México 

• América do Sul 

o Caos na Venezuela 

• Europa 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/12/1946506-saiba-quais-sao-os-principais-riscos-que-a-humanidade-corre-em-2018.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/12/1946506-saiba-quais-sao-os-principais-riscos-que-a-humanidade-corre-em-2018.shtml
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o Guerra com a Rússia 

o Terror na Copa da Rússia 

o Guerra na Ucrânia 

o Terrorismo Islâmico 

• África 

o Terrorismo no Sahel 

o Guerra na República Centro-Africana 

o Intervenção na Líbia 

• Oriente Médio 

o Nova Intifada 

o Guerra Israel/Hizbullah 

o Fracasso na Síria 

o Disputa entre Arábia Saudita e Irã 

o Disputa entre EUA e Irã 

o Crise no Catar 

o Conflito Iraque/Curdistão 

o Conflito Turquia/Curdistão 

• Ásia 

o Colapso no Afeganistão 

o Guerra na península coreana 

o Conflito no mar do sul da China 

o Terrorismo no Paquistão 

o Terrorismo na Índia 

Interessante observar que não há nenhuma citação de um risco com efeito positivo. O 

risco com efeito positivo é uma oportunidade enquanto o risco com efeito negativo é uma 

ameaça. O bom gerenciamento destes riscos, utilizando processos, técnicas e boas práticas 

visará maximizar as oportunidades e minimizar ou suprimir as ameaças. 

Há ainda o conceito de apetite de risco, tolerância a riscos e limite de riscos, que o Guia 

PMBOK (PMI, 2013) define como: 

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

aceitar, na expectativa de uma recompensa. 
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• 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. 

 

3.1. PLANEJAR O GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013), o planejamento do gerenciamento de riscos é 

composto das 3 etapas e do diagrama de fluxo dos dados do processo indicados abaixo: 

 

 

Figura 15. As 3 etapas do gerenciamento de riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 313. 
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Figura 16. O diagrama do fluxo dos dados do processo de planejar o gerenciamento de riscos 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 313. 

 

3.2. ESTRUTURA ANALÍCA DE RISCOS 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013), a estrutura analítica de riscos (EAR) fornece um 

meio de agrupar possíveis causas de riscos. A EAR ajuda a equipe do projeto a considerar 

muitas fontes a partir das quais os riscos podem surgir em um exercício de identificação de 

riscos. Diferentes estruturas de EARs serão apropriadas para diferentes tipos de projetos. Uma 

organização pode usar uma estrutura de categorização previamente preparada, que pode ter a 

forma de uma simples lista de categorias ou ser estruturada em uma EAR. A EAR é uma 

representação hierárquica dos riscos, de acordo com suas categorias de riscos. Segue abaixo um 

exemplo de EAR para um projeto específico. 

 



23 

 

 

Figura 17. Exemplo de uma EAR 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 317. 

 

3.3. DEFINIÇÕES DE PROBABILIDADE E IMPACTO DOS RISCOS 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013), a qualidade e a credibilidade da análise dos riscos 

requerem a definição de diferentes níveis de probabilidade e impacto dos riscos que são 

específicos ao contexto do projeto. As definições gerais dos níveis de probabilidade e impacto 

são adaptadas a cada projeto durante o processo Planejar o gerenciamento dos riscos, para serem 

usadas nos processos subsequentes. A Tabela 1 é um exemplo de definições de impactos 

negativos que poderia ser usado na avaliação dos impactos de riscos com relação a quatro 

objetivos do projeto. 
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Tabela 1. Definição de escalas de impactos para quatro objetivos do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 318. 

 

Como já apresentado anteriormente no item 3, de acordo com o Guia PMBOK (PMI, 

2013), cada risco é classificado de acordo com a sua probabilidade de ocorrência e impacto em 

um objetivo, se ele realmente ocorrer. A organização deve determinar que combinações de 

probabilidade e impacto resultam em uma classificação de alto risco, risco moderado e baixo 

risco. Em uma matriz em preto e branco, essas condições são indicadas pelos diferentes tons de 

cinza. Especificamente na Tabela 2, a área cinza escuro (com os números maiores) representa 

alto risco; a área cinza médio (com os números menores) representa baixo risco, e a área cinza 

claro (com os números intermediários) representa risco moderado. Em geral, essas regras de 

classificação de riscos são especificadas pela organização antes do projeto e incluídas nos ativos 

de processos organizacionais. As regras de classificação de riscos podem ser adaptadas ao 

projeto específico no processo Planejar o gerenciamento dos riscos. 
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Tabela 2. Matriz de probabilidade e impacto 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 331. 

 

3.4. IDENTIFICAR OS RISCOS 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013), a identificação de riscos é composto das 3 etapas 

e do diagrama de fluxo dos dados do processo indicados abaixo: 
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Figura 18. Identificar os riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 319. 
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Figura 19. Diagrama do fluxo de dados do processo identificar os riscos 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 320. 

 

3.5. FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

As ferramentas e técnicas mais utilizadas para a identificação dos riscos de um projeto, 

segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013), estão divididas em: 

 

3.5.1. Técnicas de coleta de informações 

Exemplos de técnicas de coleta de informações usadas na identificação dos riscos 

incluem: 

• Brainstorming. O objetivo do brainstorming é obter uma lista completa dos riscos do 

projeto. A equipe do projeto normalmente realiza um brainstorming, frequentemente 

com um conjunto multidisciplinar de especialistas que não fazem parte da equipe. As 

ideias sobre os risco no projeto são geradas sob a liderança de um facilitador, seja em 

uma sessão tradicional de brainstorming de forma livre, com ideias fornecidas pelos 

participantes ou estruturada, usando técnicas de entrevista em grupo. As categorias de 

riscos, como uma estrutura analítica dos riscos, podem ser usadas como uma estrutura. 

Os riscos são então identificados e categorizados de acordo com o tipo e suas 

definições são refinadas. 

• Técnica Delphi. A técnica Delphi é uma maneira de obter um consenso de 

especialistas. Os especialistas em riscos do projeto participam anonimamente nessa 

técnica. O facilitador usa um questionário para solicitar ideias sobre riscos 

importantes do projeto. As respostas são resumidas e redistribuídas aos especialistas 

para comentários adicionais. O consenso pode ser obtido após algumas rodadas desse 

processo. A técnica Delphi ajuda a reduzir a parcialidade nos dados e evita que alguém 

possa influenciar indevidamente o resultado. 

• Entrevistas. Entrevistar participantes experientes do projeto, partes interessadas e 

especialistas no assunto pode ajudar a identificar riscos. 
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• Análise da causa principal. A análise da causa principal é uma técnica específica 

para identificar um problema, descobrir as causas subjacentes que levaram ao 

problema e desenvolver ações preventivas. 

 

3.5.2. Análise de listas de verificação 

As listas de verificação de riscos são desenvolvidas com base nas informações históricas 

e no conhecimento acumulado, a partir de projetos anteriores semelhantes e outras fontes de 

informações. O nível mais baixo da EAR também pode ser usado como uma lista de verificação 

de riscos. Embora uma lista de verificação possa ser rápida e simples, é impossível criar uma 

lista completa, e deve ser tomado todo o cuidado para assegurar que a lista de verificação não 

seja usada para evitar o esforço de identificação adequada dos riscos. A equipe também deve 

explorar os itens que não aparecem na lista de verificação. Além disso, a lista de verificação 

deve ser revisada de vez em quando para remover ou arquivar itens relacionados. Essa lista 

deve ser revisada durante o encerramento do projeto para incorporar as novas lições aprendidas 

e ser aprimorada para uso em projetos futuros. 

 

3.5.3. Análise de premissas 

Todos os projetos e seus planos são concebidos e desenvolvidos com base em um 

conjunto de hipóteses, cenários ou premissas. A análise de premissas explora a validade das 

premissas em relação ao projeto. Ela identifica os riscos do projeto decorrentes do caráter 

inexato, instável, inconsistente ou incompleto das premissas. 

 

3.5.4. Técnicas de diagramas 

As técnicas de diagramas de riscos podem incluir: 

• Diagramas de causa e efeito. Também são conhecidos como diagramas de Ishikawa 

ou de espinha de peixe e são úteis para identificar as causas dos riscos. 

• Diagramas de sistema ou fluxogramas. Mostram como os vários elementos de um 

sistema se inter-relacionam, e o mecanismo de causalidade. 
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• Diagramas de influência. Representações gráficas de situações que mostram 

influências causais, ordem dos eventos no tempo e outras relações entre variáveis e 

resultados, como mostrados na Figura 20. 

 

 

Figura 20. Diagrama de influência 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 326. 

 

3.5.5. Análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT) 

Essa técnica examina o projeto do ponto de vista de suas forças e fraquezas, 

oportunidades e ameaças (SWOT), a fim de aumentar a abrangência dos riscos identificados, 

incluindo os riscos gerados internamente. A técnica começa com a identificação das forças e 

fraquezas da organização, enfatizando a organização do projeto, ou a área de negócio em geral. 

Em seguida, a análise SWOT identifica as oportunidades do projeto resultantes das forças da 

organização, assim como as ameaças decorrentes das fraquezas. Essa análise também examina 

o grau com que as forças da organização compensam as ameaças e as oportunidades que podem 

superar as fraquezas. 
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3.5.6. Opinião especializada 

Os riscos podem ser identificados diretamente por especialistas com experiência 

relevante em projetos ou áreas de negócios semelhantes. Esses especialistas devem ser 

identificados pelo gerente do projeto e convidados a considerar todos os aspectos do projeto, 

além de sugerir os riscos possíveis com base na sua experiência anterior e nas áreas de 

especialização. A parcialidade dos especialistas deve ser levada em consideração nesse 

processo. 

 

3.6. REALIZAR A ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013), realizar a análise qualitativa dos riscos é o 

processo de priorização de riscos para análise ou ação adicional através da avaliação e 

combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto. O principal benefício deste processo 

é habilitar os gerentes de projetos a reduzir o nível de incerteza e focar os riscos de alta 

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

Figura 21. A Figura 22 retrata o diagrama de fluxo de dados do processo. 

 

 

Figura 21. Realizar a análise qualitativa dos riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 328. 
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Figura 22. Diagrama do fluxo de dados do processo Realizar a análise qualitativa dos riscos 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 328. 

 

3.7. REALIZAR A ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013), realizar a análise quantitativa dos riscos é o 

processo de analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do 

projeto. O principal benefício desse processo é a produção de informações quantitativas dos 

riscos para respaldar a tomada de decisões, a fim de reduzir o grau de incerteza dos projetos. 

As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo estão ilustradas na Figura 23. A 

Figura 24 ilustra o diagrama de fluxo de dados do processo. 
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Figura 23. Realizar a análise quantitativa dos riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 334. 

 

 

Figura 24. Diagrama do fluxo de dados do processo Realizar a análise quantitativa dos riscos 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 334. 

 

3.8. PLANEJAR AS RESPOSTAS AOS RISCOS 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013), planejar as respostas aos riscos é o processo de 

desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos 

objetivos do projeto. O principal benefício deste processo é a abordagem dos riscos por 

prioridades, injetando recursos e atividades no orçamento, no cronograma e no plano de 

gerenciamento do projeto, conforme necessário. As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

desse processo estão ilustradas na Figura 25. A Figura 26 retrata o diagrama de fluxo de dados 

do processo. 
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Figura 25. Planejar as respostas aos riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 342. 

 

 

Figura 26. Diagrama do fluxo de dados do processo Planejar as respostas aos riscos 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 342. 

 

3.9. CONTROLAR OS RISCOS 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013), controlar os riscos é o processo de 

implementação de planos de respostas aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, 

monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação da eficácia do 

processo de riscos durante todo o projeto. 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. As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 
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desse processo estão ilustradas na Figura 27. A Figura 28 ilustra o diagrama de fluxo de dados 

do processo 

 

 

Figura 27. Controlar os riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 349. 

 

 

Figura 28. Diagrama do fluxo de dados do processo Controlar os riscos 

Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013), página 349. 
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4. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Este estudo apresenta a pesquisa de campo e a análise dos resultados de duas grandes 

montadoras de veículos localizadas na região metropolitana de Curitiba. 

Esta pesquisa visou levantar todas as fraquezas, ameaças, oportunidades e forças, assim 

como as melhores práticas e pontos de melhoria no gerenciamento dos riscos, tomando em 

conta os conceitos de riscos abordados no levantamento bibliográfico: plano do gerenciamento 

dos riscos, estrutura analítica dos riscos, definição de probabilidade e impacto dos riscos, 

identificação dos riscos, ferramentas e técnicas de identificação dos riscos, análise qualitativa e 

quantitativa dos riscos, planejamento das respostas dos riscos e o controle dos riscos. 

Para a pesquisa de campo foi elaborado uma enquete com perguntas objetivas orientadas 

a um grupo de gerentes de projetos e analistas de projetos desta montadoras de veículos, 

tomando em conta projetos de motores e de veículos que estão em curso ou que finalizaram nos 

últimos 6 meses. A decisão de apoiar o estudo sobre montadoras de veículos se deu pelo 

conhecimento do autor das equipes de projetos destas empresas, mas também porque estas 

empresas concentram um conhecimento mais maduro sobre o tema, fato que muitas vezes não 

se tem em empresas de portes menores. No apêndice A pode ser encontrada a pesquisa que foi 

aplicada. 

Esta pesquisa foi elaborada em formato de texto, com respostas objetivas para que o 

entrevistado pudesse colocar seu nível de conhecimento de cada um dos assuntos. Antes de se 

lançar esta pesquisa, que foi feito via e-mail para os participantes, um dos gerentes de projetos 

que não faz parte destas empresas avaliadas, verificou e validou as perguntas, confirmando a 

coerência com o objetivo do estudo. 

 

4.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Abaixo será apresentado de forma qualitativa os resultados da pesquisa, iniciando pela 

parte de definição dos perfil, passando pelo conhecimento de projetos e finalizando com uma 

conclusão do entrevistado. 
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 Definição de Perfil 

 

01 - Qual a empresa que trabalha?   

Montadora Automotiva Francesa no Paraná 53% ||||||||||||||||||||| 

Montadora Automotiva Alemã no Paraná 47% |||||||||||||||||| 

 

02 - Qual o cargo que ocupa?   

Supervisor / Gerente / Chefe / Coordenador de Projeto 53% ||||||||||||||||||||| 

Analista / Engenheiro 32% |||||||||||| 

Tecnólogo / Técnico 16% |||||| 

 

03 - Qual é a quantidade de projetos que já participou?   

De 1 a 2 0%  
De 2 a 4 5% || 

De 4 a 6 32% |||||||||||| 

Mais de 6 63% ||||||||||||||||||||||||| 

 

04 - Qual o seu tipo de ligação com a organização da empresa? 

Funcional (com gerente funcional) 0%  
Projetizada (com gerente de projeto) 11% |||| 

Mista (com gerente funcional e de projeto) 89% ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 

Sobre os Projetos em que Trabalhou 

 

05 - A empresa aplica os conceitos do PMBOK ou metodologias Ágeis em seus 

projetos? 

Sim 79% ||||||||||||||||||||||||||||||| 

Não 5% || 

Não sei 16% |||||| 

 

06 - Os projetos em que participou tiveram análise de riscos?   

Sim 79% ||||||||||||||||||||||||||||||| 

Não 0%  
Não sei 21% |||||||| 

 

 



37 

 

07 - Para os riscos definidos, foram definidos também os impactos? 

Sim 0%  
Não 68% ||||||||||||||||||||||||||| 

Não sei 32% |||||||||||| 

 

08 - Os riscos dos projetos incluíam, além das ameaças, as oportunidades? 

Sim 0%  
Não, só ameaças 89% ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Não sei 11% |||| 

 

09 - Os projetos que participou tiveram um plano de gerenciamento de riscos? 

Sim 26% |||||||||| 

Não 53% ||||||||||||||||||||| 

Não sei 21% |||||||| 

 

10 - Fez parte da análise de riscos a definição da EAR (Estrutura Analítica de 

Riscos)? 

Sim 0%  
Não 26% |||||||||| 

Não sei 74% ||||||||||||||||||||||||||||| 

 

11 - Foi feita a análise de probabilidade e impacto dos riscos? 

Sim 0%  
Não 84% ||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Não sei 16% |||||| 

 

12 - Foram calculados os valores esperados dos riscos?   

Sim 0%  
Não 84% ||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Não sei 16% |||||| 

 

13 - Todos os riscos do projeto foram identificados no 

início?   

Sim 63% ||||||||||||||||||||||||| 

Não, alguns apareceram depois 26% |||||||||| 

Não sei 11% |||| 

 

14 - Quais ferramentas e técnicas usadas na identificação dos riscos? 
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Opinião especializada em reunião 47% |||||||||||||||||| 

Brainstorming 37% |||||||||||||| 

Revisão da documentação e lições aprendidas 16% |||||| 

Sem metodologia 0%  
Outros 0%  

 

15 - Foi feita a análise qualitativa e quantitativa dos riscos?   

Sim 5% || 

Não 74% ||||||||||||||||||||||||||||| 

Não sei 21% |||||||| 

 

16 - Foi feito um plano de resposta aos riscos do projeto?   

Sim 5% || 

Não 53% ||||||||||||||||||||| 

Não sei 42% |||||||||||||||| 

 

17 - Os riscos foram monitorados e controlados?   

Sim 53% ||||||||||||||||||||| 

Não 42% |||||||||||||||| 

Não sei 5% || 

 

18 - Fazia parte do orçamento do projeto uma reserva para os riscos? 

Sim 0%  
Não 42% |||||||||||||||| 

Não sei 58% ||||||||||||||||||||||| 

 

Conclusões 

 

19 - Na sua opinião, você acredita que a análise de riscos foi bem feita nos projetos? 

Sim 11% |||| 

Não 79% ||||||||||||||||||||||||||||||| 

Não sei 11% |||| 

 

20 - Na sua opinião a análise de riscos foi útil para tomada de decisão nos projetos? 

Sim 47% |||||||||||||||||| 

Não 53% ||||||||||||||||||||| 

Não sei 0%  
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21 - Na sua opinião, com um melhor gerenciamento dos riscos, os projetos poderiam 

ter mais sucesso? 

Sim 89% ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Não 0%  
Não sei 11% |||| 

 

22 - Na sua opinião, há possibilidade de melhorar o resultado dos projetos usando 

mais o PMBOK ou metodologias ágeis? 

Sim 100% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Não 0%  
Não sei 0%  

 

Esta pesquisa foi muito interessante e confirmou algumas informações que motivaram a 

exploração deste tema. 

Sobre o perfil dos entrevistados pode-se perceber que as empresas trabalham bastante 

com projetos e que aplicam a estrutura projetizada e mista. Sabe-se que a empresa também usa 

a organização funcional, mas a população da amostra não contemplou entrevistados deste tipo 

de organização. 

Sobre a experiência e o conhecimento de projetos dos entrevistados, pode-se perceber 

que a empresa utiliza metodologias de gerenciamento de projetos, a empresa faz a análise de 

riscos, analisa os impactos destes riscos, mas observou-se que não são consideradas as 

oportunidades. Os conceitos de plano de gerenciamento de riscos e a EAR não são tão 

conhecidas para a equipe, justamente porque não são aplicadas, assim como também a análise 

de probabilidade dos riscos e o cálculo do valor esperado dos riscos. Na grande maioria os 

riscos foram levantados no início do projeto, mas também tiveram riscos que surgiram durante 

o desenvolvimento do projeto. Pouco foi feito da análise quantitativa e qualitativa dos riscos e 

um plano de resposta aos riscos. A empresa não reservou em seu orçamento uma reserva para 

os riscos potenciais, mas fez o controle e o monitoramento na sua maior parte. Como 

ferramentas e técnicas de identificação dos riscos a empresa usou na maioria dos casos a opinião 

especializada em reunião, o brainstorming e por último a revisão da documentação e as lições 

aprendidas em projetos anteriores. 

A conclusão dos entrevistados a análise de riscos não foi bem feita nos projetos, poderia 

ser melhorada. Eles ficaram divididos com respeito a importância da análise de riscos para a 
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tomada de decisões do projeto. A grande maioria dos entrevistados está de acordo que se houver 

um melhor gerenciamento dos riscos do projetos, os projetos poderão ter mais sucesso. Houve 

unanimidade na resposta sobre a importância do uso do PMBOK e metodologias ágeis em 

projetos, todos acreditam que com isso podem alcançar melhores resultados no 

desenvolvimento dos projetos. 

 

4.2. PROPOSIÇÃO DE MELHORIA 

Avaliando-se as respostas da pesquisa, percebe-se a carência das equipes das empresas 

em definir e controlar corretamente os riscos. A proposta neste estudo é apresentar uma ficha 

de controle de riscos em projetos com as principais informações que um plano de gerenciamento 

de riscos precisa ter. 

No Apêndice B temos a proposta desta ficha de controle de riscos em projetos onde 

encontramos os seguintes campos: 

• Número sequencial do risco (ameaças e oportunidades); 

• Data de levantamento do risco; 

• Categoria do risco; 

• Causa raiz do risco; 

• Efeito do risco; 

• Probabilidade deste risco acontecer; 

• Impacto se esse risco realmente acontecer; 

• Valor esperado deste risco; 

• Prioridade de tratamento; 

• Resposta às ameaças dos riscos; 

• Custo de resposta das ameaças dos riscos; 

• Resposta às oportunidades dos riscos; 

• Custo de resposta das oportunidades dos riscos 

• Nova probabilidade dos riscos; 

• Controle de custos dos riscos 

O correto preenchimento desta ficha de controle de riscos de projetos, associado ao 

conhecimento da parte teórica e das ferramentas contidas neste estudo, permitem um avanço na 
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qualidade do gerenciamento dos riscos do projeto. Cobrindo assim os pontos de melhoria 

encontrados na pesquisa. 

Um treinamento focado nos conceitos de gerenciamento de riscos pode ajudar a 

melhorar ainda mais este gerenciamento de riscos. 
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5. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar a Maturidade do Gerenciamento de Projetos na 

Indústria e propor uma ferramenta de controle de riscos em projetos. Com a pesquisa de campo 

e a análise dos resultados foram levantadas as principais deficiências do gerenciamento de 

riscos de projetos, com base nisso foi proposta a ficha de controle de riscos em projetos, que se 

propõe a ajudar a melhorar o controle destes riscos de projeto. 

Para o correto preenchimento da ficha proposta no apêndice B, um treinamento 

específico nos conceitos e melhores práticas de gerenciamento pode ajudar. 

A análise da pesquisa foi interessante porque o controle dos riscos de projetos nem 

sempre é levado a sério como deveria. Muitas vezes são focados os riscos de desenvolvimento 

de produto e de processo, principalmente com o PFMEA e o DFMEA, mas os demais riscos 

são deixados de lado. Não é difícil de encontrar empresas que fazem o levantamento inicial dos 

riscos e depois não acompanham durante o desenvolvimento do projeto, mostrando assim que 

o fizeram para cumprir uma etapa do planejamento, mas não levarão em conta durante o 

desenvolvimento do projeto, desperdiçando assim um grande controle do projeto, em custo, 

qualidade, prazo e escopo. 

Interessante observar também na pesquisa que, quando se fala em riscos de projetos, 

sempre vem à cabeça as ameaças, as oportunidades são desconhecidas e não controladas. Estas 

oportunidades podem ser alavancadas de forma que aconteçam ou que aconteçam de uma maior 

intensidade. 

O desafio fica para os novos gerentes de projeto desenvolver e aprimorar as formas de 

gerenciamento de riscos de projetos e deixar as empresas cada vez mais competitivas neste 

mercado atual que é muito competitivo. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Como um possível desdobramento propõe-se a aplicação da ficha de controle de riscos 

em projetos, aliado à uma formação específica de gerenciamento de riscos em projetos, em uma 

ou mais empresas e verificar os ganhos com a melhoria do gerenciamento destes riscos. Este 

seria um estudo interessante para monitoramento do antes e depois da aplicação da fermenta, 

porém demandaria mais tempo de trabalho. 
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8. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – PESQUISA A SER APLICADA 

 

Objetivo: Pesquisa para Análise da Maturidade de Projetos da Indústria 

Justificativa: Esta pesquisa faz parte do trabalho de conclusão de curso de Gerenciamento de 

Projetos da Fundação Getúlio Vargas para a obtenção do título de especialista. Sua resposta 

será muito importante para ajudar a montar a pesquisa de como está a maturidade de 

gerenciamento de projetos da indústria. 

Prazo: Solicito o preenchimento da presente ficha até 14/06/2018 

 

Definição de Perfil 

 

01 - Qual a empresa que trabalha? 

 Montadora Automotiva Francesa no Paraná 

 Montadora Automotiva Alemã no Paraná 

 

02 - Qual o cargo que ocupa? 

 Supervisor / Gerente / Chefe de Projeto / Coordenador de Projeto 

 Analista / Engenheiro 

 Tecnólogo / Técnico 

 

03 - Qual é a quantidade de projetos que já participou? 

 De 1 a 2 

 De 2 a 4 

 De 4 a 6 

 Mais de 6 
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04 - Qual o seu tipo de ligação com a organização da empresa? 

 Funcional (com gerente funcional) 

 Projetizada (com gerente de projeto) 

 Mista (com gerente funcional e de projeto) 

 

Sobre os projetos em que trabalhou 

 

05 - A empresa aplica os conceitos do PMBOK ou metodologias Ágeis em seus projetos? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

06 - Os projetos em que participou tiveram análise de riscos? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

07 - Para os riscos definidos, foram definidos também os impactos? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

08 - Os riscos dos projetos incluíam, além das ameaças, as oportunidades? 

 Sim 

 Não, só ameaças 

 Não sei 
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09 - Os projetos que participou tiveram um plano de gerenciamento de riscos? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

10 - Fez parte da análise de riscos a definição da EAR (Estrutura Analítica de Riscos)? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

11 - Foi feita a análise de probabilidade e impacto dos riscos? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

12 - Foram calculados os valores esperados dos riscos? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

13 - Todos os riscos do projeto foram identificados no início? 

 Sim 

 Não, alguns apareceram depois 

 Não sei 

 

14 - Quais ferramentas e técnicas usadas na identificação dos riscos? 
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 Opinião especializada em reunião 

 Brainstorming 

 Revisão da documentação e lições aprendidas 

 Sem metodologia 

 Outros 

 

15 - Foi feita a análise qualitativa e quantitativa dos riscos? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

16 - Foi feito um plano de resposta aos riscos do projeto? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

17 - Os riscos foram monitorados e controlados? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

18 - Fazia parte do orçamento do projeto uma reserva para os riscos? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

Conclusões 
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19 - Na sua opinião, você acredita que a análise de riscos foi bem feita nos projetos? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

20 - Na sua opinião a análise de riscos foi útil para tomada de decisão nos projetos? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

21 - Na sua opinião, com um melhor gerenciamento dos riscos, os projetos poderiam ter 

mais sucesso? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

22 - Na sua opinião, há possibilidade de melhorar o resultado dos projetos usando mais o 

PMBOK ou metodologias ágeis? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

Obrigado pela sua contribuição! 

Alessandro C. Martins 
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APÊNDICE B – FICHA DE CONTROLE DE RISCOS EM PROJETOS 
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