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Resumo 

O gerenciamento de riscos é fundamental para aumentar a assertividade nos projetos. Para uma 

empresa a necessidade de diminuir ou evitar a ocorrência de um fato inesperado é primordial 

para garantir a manutenção de seu crescimento, como nos casos de projetos de aumento de 

capacidade ou de inovação tecnológica. Neste sentido, este estudo busca padronizar a utilização 

do gerenciamento de riscos nos fluxos de projetos de aquisição e instalação de equipamentos 

em uma determinada indústria cosmética, através da implantação de matrizes de planejamento 

e controle de riscos. 

 

Palavras Chave: Projetos. Riscos. Gerenciamento. Padronização. 

 
    



 

 

Abstract 

Risks management is essential to increase assertiveness in projects. For a company, the need to 

avoid the chance of an unexpected adverse event, is mandatory to ensure growth´s maintenance, 

like it occurs with capacity increase or technological innovation´s projects. In this context, this 

study seeks to standardize utilization of risk management in equipment acquisition and 

installation´s projects flow of a particular cosmetic industry through the implantation of a risks 

planning and control matrices. 

  

Key Words: Project. Risk. Management. Standardization. 
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1.INTRODUÇÃO  

1.1. Justificativa/Relevância 

Segundo levantamento realizado pelo SEBRAE (2018), Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas, o Brasil ocupa a 3ª posição no ranking mundial no consumo de cosméticos 

segundo a empresa Euromonitor International. A cada ano, o país se aproxima de Estados 

Unidos e Japão, que são os atuais líderes mundiais. Esse é um mercado crescente que tem se 

favorecido da cultura da beleza, do envelhecimento da população e do aumento do poder de 

compra da classe C em nosso país. 

 O setor de beleza está entre os dez principais segmentos do varejo, e isso não é apenas 

mérito das mulheres. Graças ao público masculino, que tem modificado seus hábitos e investido 

um pouco mais em produtos de beleza, o Brasil ocupa o 2º lugar neste nicho específico. Linhas 

de cremes e loções, itens de cuidados pré e pós-barba, perfumes e desodorantes estão fazendo 

sucesso entre os homens. A valorização da boa aparência em toda a sociedade brasileira e o 

aumento da expectativa de vida inspiram maiores cuidados e investimentos para manutenção 

da jovialidade. O crescimento da demanda por cosméticos e produtos de higiene pessoal 

estimulou várias empresas a realizar pesquisas de tendências, ampliar seus portfólios, 

desenvolver campanhas promocionais para atender as novas necessidades do mercado.  

 Para acompanhar este crescimento do mercado, a empresa objeto deste estudo tem 

investido fortemente em projetos de ampliação do seu parque fabril e construção de novos sites, 

e a assertividade nos projetos de aquisição e instalação de novos equipamentos tornou-se 

extremamente estratégica. Neste contexto, gerir adequadamente os riscos dos projetos é 

fundamental. 

 Dentre as práticas de gestão de projetos, o Guia PMBOK® é um dos mais utilizados 

mundialmente como referência para o gerenciamento de projetos. Nele, o gerenciamento de 

projetos é realizado através da aplicação e integração apropriadas de 47 processos logicamente 

agrupados em cinco grupos de processos e 10 áreas de conhecimento (PMI, 2013). 

 A área de conhecimento do gerenciamento de riscos do projeto é aquela com o objetivo 

de identificar, analisar, planejar ações e controlar os riscos dos projetos, o Guia PMBOK® 

apresenta algumas práticas, técnicas e ferramentas que podem ajudar neste processo. De acordo 

com Dias (2015), por ser incerto e futuro, o risco “[...] é um evento que possui uma 
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probabilidade de ocorrer que é menor do que 100% e maior do 0%”. Desta forma, precisamos 

estar atentos às combinações das probabilidades e às frequências dos riscos de um projeto.  

 Diante do exposto, o presente trabalho apresenta a seguinte problemática a ser analisada 

e desenvolvida: 

 

1.2.  Problema  

Como padronizar o gerenciamento de riscos em projetos de aquisição e instalação de 

equipamentos? 

 

1.3. Objetivo 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo desse trabalho é propor uma padronização de gerenciamento de riscos em 

projetos de aquisição e instalação de equipamentos em uma indústria de cosméticos. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Construir modelo de matriz de planejamento de riscos para tornar visíveis os que devem 

ter maior atenção do gerente de projetos; 

b) Construir modelo de matriz de acompanhamento e controle de riscos do projeto; 

c) Incluir a etapa de análise de riscos no fluxo de gerenciamento de projetos utilizado pela 

empresa, para garantir a utilização das matrizes construídas de forma processual pelo 

gerente de projetos. 

 

1.4. Delimitação do Tema 

Desenvolvimento de uma proposta de método de Gerenciamento de Projetos de 

aquisição e instalação de equipamentos de uma empresa do setor de cosméticos, com ênfase no 

planejamento de riscos, a partir de revisão de referencial teórico e estudo de caso. 

 

1.5. Metodologia 

Para execução deste trabalho foi utilizada a pesquisa qualitativa por tratar-se de 

avaliação da realidade, onde não há dados mensuráveis e onde o pesquisador está envolvido no 

trabalho. Segundo Bauer e Gaskell (2002), a pesquisa qualitativa é utilizada quando faltam 
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dados mensuráveis e por isso apoiam-se em interpretações de realidades sociais para chegar às 

conclusões diretas. Taylor e Bogdan (1986) dizem que nesse tipo de análise o pesquisador deve 

estar totalmente envolvido no trabalho, pois esse método baseia-se principalmente em 

conversar, ouvir e permitir a expressão dos participantes.  

Quanto aos meios, este trabalho foi realizado através de três técnicas: 

• O estudo de caso, pois tem uma abordagem metodológica que se adéqua ao fato 

de estarmos buscando explorar, descrever e compreender os acontecimentos que 

possuem simultaneamente diversos fatores. De acordo com Bell (1989), Estudo 

de Caso é um termo que engloba uma família de métodos de pesquisa que tem 

como principal objetivo a interação entre os fatores e os eventos. Ponte (2006) 

considera que Estudo de Caso é uma investigação particular, que tratará de uma 

situação específica e que será vista como única pelo menos em certos aspectos, 

e com isso pode ser explorada para então contribuir para a situação global do 

assunto de interesse.  

• A pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (2002), é desenvolvida com base em 

materiais já elaborados, como artigos científicos e livros.  

• A coleta de dados, baseada em observação pessoal do pesquisador. De acordo 

com Gil (2009), a observação é o uso dos sentidos para adquirir os 

conhecimentos necessários para vivência diária e possibilita ao pesquisador 

estar em contato com o assunto que está sendo estudado. 

 Quanto aos fins, as metodologias utilizadas foram metodológica e aplicada, sendo que a 

primeira está associada a maneiras e formas para atingir um determinado fim, e a segunda é 

motivada pela necessidade de resolver problemas concretos (Vergara, 2005).  

 Em suma, o trabalho é de cunho qualitativo, cujo meio foi pesquisa bibliográfica, estudo 

de caso e coleta de dados e que teve como finalidade apresentar um modelo de gerenciamento 

de riscos para projetos de aquisição e instalação de equipamentos.  

1.6. Forma de desenvolvimento do trabalho 

Inicialmente, foi realizada uma observação de todo o processo de gerenciamento de 

projetos de aquisição e instalação de equipamentos da área industrial da companhia objeto deste 

trabalho. Posteriormente, com base no histórico dos projetos já realizados e em andamento, 
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pode-se levantar quais os fatores mais relevantes de falhas nos projetos e de que maneira 

poderiam ter sido evitadas se tivessem sido investigadas antes dos seus acontecimentos.  

 Toda a parte teórica do gerenciamento de riscos foi estudada no desenvolvimento deste 

trabalho e, utilizando o embasamento teórico em conjunto com o conhecimento do cenário atual 

e características dos processos da empresa, foi possível avaliar, construir e padronizar uma 

metodologia para o gerenciamento de riscos adequada ao processo da empresa em questão. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1.Gerenciamento de riscos  

Riscos têm diferentes definições e conotações, como as de ordem física, estrutural, 

econômica, social e ambiental, desdobrando-se em diversos componentes e em sucessivos 

níveis de detalhamento. 

De acordo com Ereira (2007), o risco pode ser assimilado à ocorrência de um mau 

retorno, em que há a possibilidade de perda resultante de um processo no qual o produto final 

não foi o normal ou esperado. A palavra perda contempla todos os tipos de danos ou prejuízos 

que a empresa possa sofrer, sejam mensuráveis ou não, financeiros, não financeiros, 

patrimoniais ou institucionais. Por outro lado, o risco pode ser visto como uma oportunidade a 

ser gerida, podendo gerar um retorno às empresas. Pelo exposto acima, Kropp, et. al. (1999), 

diz que a noção de risco pode ser usada em sentidos diferentes: 

(i) Oportunidade: exibe a relação entre o risco e a rentabilidade, sendo que de um modo 

geral, quanto maior o risco potencial, maiores serão o lucro ou o prejuízo; 

(ii) Perigo ou ameaça: refere-se aos efeitos potencialmente negativos; 

(iii)Risco como mera incerteza: reúne tanto os efeitos positivos quanto negativos em 

potencial. 

Confirmando o que foi relatado, Valeriano (2001) diz que, de acordo com o 

entendimento comum, risco é a possibilidade de ocorrência de um resultado indesejável como 

consequência de um evento qualquer. Contudo, sua gestão, que envolve o monitoramento 

constante do ambiente externo e interno ao projeto, pode detectar oportunidades e determinar 

como aproveitá-las.  Esta definição induz a abordagem dos riscos no ambiente dos negócios, os 

quais podem e devem ser gerenciados como forma de minimizar o impacto de potenciais 

eventos negativos e obter plena vantagem das oportunidades. 

Na medida que a companhia estrutura e desenvolve seu processo de gestão de riscos e 

controles e passa a elaborar planos de ação e tomar medidas para mitigá-los, a situação deixará 

de ser tratada no âmbito exclusivo de risco, passando a ser tratada no processo de gestão. 

O gerenciamento de riscos é uma das nove funções identificadas pelo guia PMBOK® 

(5ª edição, 2013), sendo que todas as áreas de conhecimento são integradas entre si. O guia 
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define que o gerenciamento de riscos inclui os processos que tratam da realização, análise, 

resposta, monitoramento e controle e planejamento dos riscos em um projeto. 

A gestão dos riscos compreende 6 processos. A figura 1 mostra a visão geral do 

gerenciamento de riscos: 

 

Figura 1. Visão geral do gerenciamento de risco em projeto. 

Fonte: PMBOK
®

 (2013) página 312 

 

Segundo Valeriano (1998), o processo de gerenciamento de riscos se desenvolve em 4 

fases, altamente interativas, conforme demonstra a figura 2: 
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Figura 2 – As fases do processo de Gerenciamento de Riscos 
Fonte: Valeriano (1998) página 367 

 

De acordo com Salles, et. al. (2010), todo o risco tem, necessariamente, três 

componentes: o evento em si, em que se deve identificar a causa do risco e o seu efeito; uma 

probabilidade associada e, finalmente, um impacto. Estes três componentes estão associados, 

sendo que a probabilidade está diretamente ligada à causa raiz e o efeito ao impacto. Ou seja, 

se agirmos sobre a causa raiz do risco, mexeremos consequentemente na probabilidade e, se 

agirmos sobre o efeito do risco, teremos alteração no impacto.  

Nas palavras de PMBOK® (5ª edição, 2013), os principais objetivos do gerenciamento 

de riscos são os de “(...) aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir 

a probabilidade e o impacto dos eventos negativos do projeto.” 

 O risco é uma incerteza que pode ter um impacto positivo ou negativo em pelo menos 

um dos objetivos do projeto, que serão adotados como sendo: escopo, qualidade, prazo e 

cronograma. As causas podem ser singulares ou múltiplas e levarão a um ou mais impactos.  

2.1.1 Planejamento da gestão dos riscos  

Trata-se do processo de definição de como devem ser conduzidas as atividades de 

gerenciamento dos riscos de um projeto. Segundo Valeriano (2001), “Este processo trata de 

decidir quanto à abordagem da gestão dos riscos, expressá-la em um plano de gestão dos riscos, 

executá-lo e controlá-lo” 

  O planejamento do gerenciamento de riscos deve ser elaborado juntamente com o 

projeto imediatamente após termos definidos: objetivos, qualidade, cronograma e entregas. 

Porém, vale ressaltar que, de acordo com Valeriano (1998), todo o processo é cíclico, pois 
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respostas aos riscos já levantados pode levar a identificação de novos riscos ou ainda alterações 

de escopo, qualidade, cronograma e custo.  

Nessa fase é recomendável que o líder do projeto conheça as políticas coorporativas de 

gerenciamento de riscos e experiências anteriores. Desta forma, a aplicação de uma ferramenta 

já procedimentada e padronizada, de acordo com as características dos projetos da empresa, irá 

ajudar significativamente o gerenciamento de riscos dos projetos em questão. Essa metodologia 

pode ser um único documento que irá orientar o gerente e sua equipe no desenvolvimento das 

ações referentes aos processos de gerenciamento de riscos (Salles, et. al., 2010). 

2.1.2 Identificação dos riscos 

Este processo consiste na identificação e documentação dos riscos por meio de 

levantamento das possibilidades de suas ocorrências. Segundo o  PMBOK® (5ª edição, 2013), 

é um processo iterativo porque novos riscos podem surgir ou se tornar conhecidos durante o 

ciclo de vida do projeto.  Por isso, trata-se de um processo contínuo, desde os primeiros 

momentos do projeto até seu término total e tem como objetivo gerar uma lista dos riscos que 

podem ameaçar ou gerar oportunidades com relação aos objetivos do projeto.  

A identificação dos riscos dá início ao processo de tratamento dos riscos que foram 

anteriormente planejados. Basicamente, pode ser dividida em três etapas que se complementam: 

analogia com projetos anteriores, categorização dos riscos e identificação de novos riscos, e 

terá como resultado uma lista de riscos do projeto (Salles, et. al., 2010). A figura 3 demonstra 

o passo a passo do processo de identificação dos riscos: 
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Figura 3 – O Processo de Identificação dos Riscos 

Fonte: Salles, et. al. (2010) página 50 

 

2.1.3 Avaliação dos riscos – análise qualitativa dos riscos 

De acordo com Salles et. al. (2010), na análise dos riscos deve ser considerado que, por 

mais que se invista no confronto de cada risco, não é possível prevenir a ocorrência de 

imprevistos durante a execução do projeto. Esta afirmação explica porque por mais que se 

dedique ao planejamento adequado e preciso de um projeto, este sempre será moldado aos 

acontecimentos futuros, até então não conhecidos em sua totalidade. Como forma de tentar 

minimizar as incertezas ou seus efeitos, usa-se o processo de avaliação dos riscos, o qual 

consiste na execução de uma análise qualitativa dos riscos identificados, baseada na avaliação 

da probabilidade, do impacto sobre o projeto e de tendências de evolução, de forma a priorizá-

los conforme o potencial efeito sobre o projeto. Em resumo, determina a importância dos riscos 

identificados para orientar sua quantificação, se necessária, ou diretamente o planejamento de 

repostas a riscos.  

Segundo Brasiliano (2006), a análise de riscos possui dois parâmetros para serem 

estudados: a probabilidade, ou seja, a chance do risco ocorrer, e o impacto, seja ele financeiro 

ou operacional.  

Os passos básicos para a análise qualitativa são os seguintes: 
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• Atribuição de um grau de probabilidade para a ocorrência de cada risco já identificado, 

onde a probabilidade é a chance que o risco tem de acontecer; 

• Atribuição de um grau de impacto para a ocorrência do risco, onde o impacto é o valor 

da consequência do risco sobre o objetivo do projeto. Nesse momento uma avaliação 

adicional deve dizer qual objetivo do projeto sofrerá com a ocorrência do risco: 

orçamento, cronograma, escopo ou qualidade; 

• Cálculo do determinante geral do risco com base na atribuição da probabilidade e 

impacto que se trata da multiplicação das variáveis; 

• Priorização dos riscos. 

Ainda segundo Salles et. al. (2010) a organização deve oferecer os critérios de avaliação 

das probabilidades e impactos dos riscos e subsídios norteadores, para que o nível de 

subjetividade possa ser mantido dentro de padrões adequados para que a análise de riscos não 

fique associada à condição de interpretação e análise própria de quem está conduzindo o 

projeto.  

De acordo com o PMBOK® (5ª edição, 2013), a matriz de riscos e impacto é uma das 

principais técnicas e ferramentas utilizadas na qualificação dos riscos. Trata-se de uma matriz 

que pode ser construída para associar classificações de riscos com base na combinação de 

escalas de probabilidades e impactos. Riscos com alta probabilidade e alto impacto são fortes 

pretendentes a análises futuras e gerência de riscos mais agressiva. A classificação de risco é 

conquistada usando uma matriz e escala para cada risco e ajuda a categorizá-los de forma a 

guiar ações de respostas. A figura 4 é um exemplo de matriz de riscos: 
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Figura 4: Matriz de probabilidade e impacto 

Fonte: PMBOK
®

 (2013) página 331 

 

2.1.4 Quantificação dos riscos 

Este processo consiste na medida da probabilidade e do impacto de um risco sobre os 

objetivos do projeto, possibilitando a tomada de decisões. Segundo Brasiliano (2006), os 

objetivos da análise quantitativa de riscos é atribuir valores numéricos para cada risco coletado 

durante a fase de planejamento dos riscos. Nesse caso, a probabilidade será sempre um 

percentual e o impacto poderá ser medido por diversas unidades, como aumento de custo ou 

dias de atraso, porém o ideal é que convertamos todas as medidas para a mesma unidade, 

normalmente unidade monetária, para ser possível a comparação dos riscos. 

Segundo PMBOK® (5ª edição, 2013), a análise quantitativa segue o processo da análise 

qualitativa e nem sempre é necessário realizá-la para termos respostas eficazes aos riscos. 

Assim, a disponibilidade de tempo e orçamento e a necessidade de declarações qualitativas ou 

quantitativas irão determinar se apenas um ou ambos os métodos devem ser aplicados. 

2.1.5 Planejamento de respostas a riscos  

Este processo trata da definição de meios e modos para ampliar e aproveitar as 

oportunidades e do estabelecimento de respostas a riscos. O planejamento inclui definição de 



12 

 

pessoas e atribuições de funções, providências, técnicas e meios a empregar e responsabilidades 

perante cada risco identificado.  

Durante o planejamento de respostas aos riscos já levantados, podemos decidir por ações 

que devem ser executadas antes que o risco ocorra, ainda no momento do planejamento, 

conhecidas como ações de prevenção ou contenção, no caso de ameaças, ou reações de 

alavancagem no caso de oportunidades. Ou, então, podemos decidir por reações aos riscos 

durante ou após a sua ocorrência, que são as ações de contingência, no caso de ameaças, e 

aproveitamento no caso de oportunidades. As ações de prevenção e contingência podem 

também ser complementares dependendo do risco. (Salles, et. al., 2010). 

A figura 5 demonstra o momento em que cada ação deve ser executada. 

 

Figura 5 – O Momento da Reação aos Riscos 

Fonte – Salles, et. al. (2010) página 35 

 

Segundo PMBOK® (5ª edição, 2013), as principais ferramentas e técnicas utilizadas no 

planejamento da resposta aos riscos negativos ou ameaças fazem uso de uma das atitudes 

abaixo: 
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• Eliminar: quando se pode eliminar totalmente a causa do risco. Pode levar a uma 

alteração no plano do gerenciamento do projeto como, por exemplo, estender o 

cronograma ou alterar o escopo; 

• Transferir: quando o impacto ao risco e sua responsabilidade é transferida para um 

terceiro. Nesse caso o risco não é eliminado e, normalmente levará a um custo financeiro 

como, por exemplo, a inclusão de um seguro; 

• Mitigar: a mitigação visa à diminuição da probabilidade e/ou do impacto do risco dentro 

de limites aceitáveis para o projeto. A mitigação conduzirá a uma ação que irá diminuir 

os danos que ocorrerão no projeto caso o risco ocorra. Porém não o impedirá de ocorrer.  

• Aceitar: quando não se opta ou não é possível alterar o plano do projeto para lidar com 

um risco, ou não há estratégia de resposta adequada, deve-se absorver o impacto do 

risco e suas consequências.  

Para aqueles riscos que levam às oportunidades, as seguintes atitudes são utilizadas 

nas técnicas de planejamento de respostas aos ricos: 

• Explorar: esta estratégia tem o objetivo de garantir que o risco tido como positivo 

aconteça; 

• Compartilhar: a oportunidade será compartilhada com um terceiro que tem mais 

conhecimento para explorar o risco positivo extraindo melhor seus benefícios; 

• Melhorar: deve aumentar a probabilidade e/ou impacto da oportunidade; 

• Aceitar: quando simplesmente se opta por aproveitar a oportunidade caso ela ocorra. 

Além destas técnicas, também há a estratégia de respostas de contingência, que serão 

utilizadas apenas para certos eventos específicos. 

2.1.6 Controle de riscos 

Partindo do exposto em Salles, et. al. (2010), “Controle, no contexto de gerenciamento 

de projetos, significa verificar se um determinado risco planejado ocorreu ou não e, caso tenha 

ocorrido, um sinal deve ser dado aos stakeholders no intuito de alertá-los.” 

Ou seja, esse processo acompanha e verifica se a implementação de respostas a riscos e 

os procedimentos foram feitos como planejado, se há necessidade de novas respostas e a 

ocorrência de alterações que possam mudar o estabelecido plano da gestão de riscos.  



14 

 

Ainda segundo Salles, et. al. (2010), os principais momentos para se revisar os riscos 

são quando houver qualquer mudança no projeto, quando um evento de risco acontecer e/ou 

quando o projeto atingir um ponto de decisão. Em complemento, o PMBOK® (5ª edição, 2013) 

diz que o monitoramento e o controle de riscos tratam do processo de acompanhamento das 

possíveis ocorrências dos riscos anteriormente identificados, dos riscos residuais ou dos novos 

riscos. Ainda, segundo o mesmo guia, esse processo também pode ter como finalidade 

determinar: se as premissas do projeto ainda são válidas; mostrar um risco avaliado que foi 

modificado ou desativado; se o gerenciamento de riscos está sendo seguido; se é necessária 

alguma alteração nas reservas de contingência.  

 

2.2 Processos e padronização de processos 

Segundo Valeriano (2001), processo é definido como “um conjunto inter-relacionado 

de recursos e atividades que transformam entradas (ou insumos) em saídas (ou produtos)”, e 

deverá ser executado de maneira controlada para ser monitorado de forma a agregar valor à 

organização.  

Em uma visão macroscópica, pode-se considerar que um processo é constituído de 

vários subprocessos e, isoladamente, cada subprocesso é também um processo. Uma 

perspectiva de processos significa entender os negócios em todos os seus processos individuais. 

Os limites entre os processos, as atividades que eles executam e os recursos que eles usam 

quando semelhantes irão agrupar os processos em um mesmo grupo como forma de desenhar 

os limites entre eles (Slack, et. al., 2006). 

Os recursos são os meios utilizados nos processos e podem ser classificados em três 

categorias: financeiros, humanos e materiais. Atividade é qualquer ação exercida sobre as 

entradas, com o uso dos recursos, para transformá-los em saídas. As entradas são tudo que é 

fornecido ao processo para sua utilização, transformação e consumo. E as saídas são o resultado 

de atividades ou processos e podem ser materiais e equipamentos, materiais processados, 

informações, serviços. (Valeriano, 2001). A figura 6 demonstra o processo e seus componentes. 
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Figura 6 – Esquema de um Processo 
Fonte: Valeriano (1998) página 7 

 

Nem todos os processos devem ser gerenciados da mesma forma, pois podem ser 

diferentes entre si. Os processos de alto volume podem aproveitar as economias de escala e 

serem sistematizados; os de alta variedade devem ser flexíveis; aqueles de alta variação devem 

ter capacidade de mudar para se adaptar às variações de demanda; finalmente os processos de 

alta visibilidade devem ser capazes de gerenciar as percepções dos clientes referentes às suas 

atividades (Slack, et. al., 2006). 

A padronização de processos é uma forma eficaz para gerenciar e organizar o fluxo de 

atividades de uma empresa ou projeto. Por isso, desenvolver um sistema para mensurar e 

diagnosticar a situação atual, prever os possíveis acontecimentos e permitir ações conjuntas 

com o controle e padronização dos processos organizacionais são ações fundamentais para que 

as estratégias traçadas pela empresa tragam vantagens competitivas (Goese, et. al., 1999). 

Quando evoluímos no sentido de termos processos e documentações padronizadas, 

consequentemente temos melhoria significativa em qualidade, custo e prazo de entrega dos 

projetos, pois todos os três fatores de produtividade podem ser afetados positivamente. 
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3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS  

A empresa em estudo é de grande porte e atua no setor de cosméticos, empregando cerca 

de 7.000 colaboradores.  Sua principal visão é ser inovadora naquilo que faz e, em conjunto 

com seu grande crescimento, tem a sustentabilidade como forma de fazer negócios, por isso o 

respeito à natureza e promoção social fazem parte do seu crescimento que deve ser equilibrado, 

duradouro e harmônico com a sociedade.  

 Para acompanhar o crescimento da empresa, investimentos no parque fabril e construção 

de novos sites estão ocorrendo em grandes proporções. No modelo atual, a equipe de 

Engenharia de Projetos da empresa é a responsável pelos investimentos em equipamentos de 

fabricação e envase, que podem ocorrer pelas seguintes necessidades: 

• Aumento de capacidade: são os projetos que ocorrem por crescimento da demanda. Para 

a execução desses projetos, deve-se estar constantemente estudando a previsão de venda 

e, com base no seu crescimento histórico, ter a visão de quando o projeto de aumento 

de capacidade deve ser iniciado;  

• Inovação tecnológica: são os projetos que ocorrem por uma necessidade de mercado por 

produtos inovadores que não podem ser fabricados com os equipamentos disponíveis 

na planta. Esses projetos podem estar atrelados ao lançamento de um novo produto ou 

podem se tratar de um adiantamento à uma tendência; 

• Melhoria de processo: são projetos que surgem de uma necessidade interna em aumentar 

a eficiência nas linhas de produção. Tais projetos podem ser uma melhoria ou 

substituição de uma linha existente. Podem se tornar um projeto de aumento de 

capacidade; 

• Cumprimento às normas de segurança e/ou ergonomia: são projetos que devem ser 

executados para cumprimento de uma determinada legislação ou histórico de queixas 

na área da saúde. Esses projetos podem ser uma adaptação ou substituição de uma linha 

existente.  

Um importante fator que guia os projetos são os atributos de qualidade requeridos, fator 

de reconhecimento dos produtos da empresa. Além disso, o prazo e o custo são pré-requisitos 

a serem cumpridos após a aprovação do projeto no comitê da diretoria.  
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Todos os projetos devem estar no Plano Diretor, que é revisado anualmente. O 

engenheiro de projetos tem o papel de liderar e gerenciar o projeto. O time do projeto conta 

com a participação das áreas de interface, conforme demonstra a figura 7. 

 

Figura 7: Áreas Participantes dos Projetos 

Fonte: o autor (2018) 

 

O gerenciamento de projetos de aquisição e instalação de equipamentos possui um fluxo 

já desenhado e validado. As fases e principais atividades podem ser vistas na tabela abaixo: 

Tabela 1 – Fluxo de Gerenciamento de Projetos 

1 

Estruturação do Conceito 

1.1 Identificação e avaliação da necessidade 

1.2 Escopo macro 

2 

 Viabilidade 

2.1 Definição de time de projeto e lider 

2.2 Declaração de escopo 

2.3 Avaliação de processos existentes, fluxos e lay-out 

2.4 Memorial descritivo 

2.5 Prospecção e cotação dos equipamentos 

2.6 Validação dos novos processos, fluxos e lay-out 

2.7 Cronograma e fluxo de caixa detalhado 
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2.8 Aprovação etapa de viabilidade 

2.9 Aprovação do projeto 

3 

Desenvolvimento 

3.1 Negociação final e colocação do pedido de compra 

3.2 Kick-off 

3.3 Projetos complementares 

3.4 Follow-up com fornecedores 

3.5 FAT 

3.6 Matriz de treinamento 

3.7 Plano de validação 

4 

Implementação 

4.1 Instalação 

4.2 Treinamentos 

4.3 Plano de construção do equipamento 

4.4 Plano de comissionamento 

4.5 Plano de qualificação 

5 

Finalização 

5.1 Plano de verificação 

5.2 Lista de pendências 

5.3 Entrega técnica 

 

No cenário atual, em nenhum momento a avaliação dos riscos dos projetos é avaliada. 

Porém, após vivenciar e analisar alguns projetos pode-se perceber que várias falhas se repetem 

e, na maioria dos casos, se estas fossem avaliadas antes de sua ocorrência poderiam ter sido 

evitadas ou ter seus impactos minimizados.  

Frente ao aumento do número de projetos e maior grau de tecnologia, os investimentos 

tornam-se maiores levando à necessidade de um gerenciamento mais assertivo. Devido a esses 

fatores, o gerenciamento de riscos tornou-se boa prática necessária no fluxo de gerenciamento 

de projetos de aquisição e instalação de equipamentos. 

3.1 Metodologia Proposta 

 Com base na necessidade exposta, nos históricos dos projetos já realizados na área e de 

acordo com o referencial teórico apresentado, foi construída uma tabela que possibilita o 

gerenciamento qualitativo de riscos. Além disso, a padronização do seu uso foi procedimentada 
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para que os projetos obedeçam ao mesmo grau de avaliação. O gerenciamento dos riscos está 

divido entre as fases de planejamento e controle e será explicado abaixo. 

3.1.1 Planejamento de Riscos 

O início do gerenciamento de riscos deve ocorrer durante a viabilidade do projeto, 

conforme demonstra a figura 8. 

 

Figura 8 – Fase de início da análise de riscos  

Fonte: o autor (2018) 

 

O Planejamento dos Riscos será realizado com o auxílio da tabela 2, abaixo:  

Tabela 2– Planejamento de Riscos

 

2.1 Deifnição do time de projeto e líder

2.2 Declaração de escopo

2.3 Avaliação de processos existentes, fluxo e lay-out

2.4 Memorial descritivo

2.5 Prospecção e cotação dos equipamentos

2.6 Validação dos novos processos, fluxos e lay-out

2.7 Análise de riscos

2.8 Cronograma e fluxo de caixa detalhados

2.9 Aprovação etapa de viabilidade

2.10 Aprovação do projeto

2
 V

ia
b
il
id

ad
e



20 

 

 O preenchimento da planilha de planejamento de riscos deverá ser realizado conforme 

orientações abaixo: 

a) Evento 

Na coluna “Descrição do Risco” devem ser levantados todos os possíveis riscos do 

projeto. Esse levantamento deve, num primeiro momento, ser realizado pelo engenheiro de 

projetos e, posteriormente, validado com o time participante do projeto em forma de 

brainstorm. É importante que cada participante levante riscos adicionais inerentes a sua área de 

atuação. 

Na coluna “Frente”, deve ser avaliado qual das quatro áreas – Custo, Cronograma, 

Escopo, Qualidade - sofrerá o impacto do risco. Um mesmo risco pode impactar mais de uma 

área e nesse caso deve ser repetido na tabela, pois pode levar a pontuação e ação diferentes. 

b) Pontuação 

 Na coluna “Probabilidade” deve-se pontuar a chance que o risco tem de ocorrer 

conforme a tabela 3: 

Tabela 3 – Escala de Probabilidade 

 

 

 A probabilidade de ocorrência dos riscos levantados deverá ser medida com base em 

histórico dos projetos passados, prioritariamente, partindo-se do princípio que os projetos são 

similares. Caso haja um risco nunca levantado anteriormente, pode-se buscar histórico de 

projetos similares fora da empresa ou então a experiência do time do projeto deve ser utilizada 

servindo esta avaliação como histórico para as posteriores semelhantes. 

A pontuação deve ser de acordo com os conceitos a seguir: 

Probabilidade

1 - Baixa

2 - Moderada

3 - Alta
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Tabela 4 – Conceitos para avaliação da probabilidade dos riscos

 

 Na coluna “Impacto” deve ser atribuída uma pontuação para a consequência do risco 

sobre o objetivo do projeto conforme tabela 5 abaixo: 

Tabela 5 – Escala de Impacto 

 

O grau de impacto para cada uma das “frentes” – Custo, Cronograma, Escopo – do 

projeto deve ser avaliado seguindo os conceitos apresentados nas tabelas 6 a 8 a seguir, para 

garantir que riscos com impactos similares sejam avaliados com o mesmo grau de severidade 

de acordo com a necessidade do projeto. 

 

 

 

 

 

 

PROBABILIDADE

1- Baixa

A chance de ocorrência é baixa. Em projetos

anteriores o risco levantado ocorreu em menos

de 20% dos projetos.

2- Moderada

A chance de ocorrência é moderada. Em

projetos anteriores o risco levantado ocorreu em

menos de 50 % dos projetos.

3- Provável

A probabilidade de ocorrência do risco é

extremamente alta. Em projetos anteriores com

risco similar, este ocorreu acima de 50% dos

projetos.

Impacto

1 - Dificilmente causará problemas

2 - Impacto moderado

3 - Alto impacto
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Tabela 6 – Impacto em Cronograma 

 

 

Tabela 7 – Impacto em Custo 

 

 

Tabela 8 – Impacto em Escopo 

 

Aumento de capacidade: não há impacto em atendimento da demanda, pois projeto foi aprovado com folga 

na capacidade.

Inovação tecnológica: o projeto não está ligado a um lançamento de produto.

Melhoria de processo: não há impacto em atendimento da demanda, pois se pode continuar produzindo 

com o equipamento na situação atual. 

Cumprimento às normas de segurança/ergonomia: pode-se minimar o impacto com monitoramento da 

situação atual.

Aumento de capacidade: haverá estouro de capacidade, porém a demanda adicional pode ser absorvida 

por terceirista.

Inovação tecnológica: projeto ligado a lançamento de novo produto, porém, este poderá ser 

provisoriamente terceirizado.

Melhoria de processo: projeto de melhoria de processo que leva ao aumento da capacidade e ocorre a 

mesma situação citada no aumento de capacidade.

Cumprimento às normas de segurança/ergonomia: para minimar o impacto é necessário tomar uma medida 

paliativa até que o projeto seja finalizado.

Aumento de capacidade: haverá estouro de capacidade que não pode ser absorvida por terceirista. 

Inovação tecnológica: há impacto no lançamento de novo produto.

Melhoria de processo: projeto de melhoria de processo que leva ao aumento da capacidade e ocorre a 

mesma situação citada no aumento de capacidade.

Cumprimento às normas de segurança/ergonomia: não é viável monitoramento ou ação paliativa. Deve-se 

parar a produção nas condições atuais.

CRONOGRAMA

1- Dificilmente causará 

problemas

2- Impacto moderado

3- Alto impacto

CUSTO

1- Dificilmente causará problemas O projeto possui “savings” que podem absorver o valor adicional.

2- Impacto moderado
O valor adicional estimado será inferior ao estouro aceitável para o projeto (10% do orçamento total do 

projeto).

3 – Alto impacto
O valor adicional estimado será superior ao estouro aceitável para o projeto (10%). Nesse caso é 

necessária aprovação adicional de verba.

ESCOPO

1- Dificilmente causará problemas 
A alteração de escopo não é significativa e  pode ser absorvida no projeto. Não necessita aprovação 

adicional no projeto.

2- Impacto moderado A alteração de escopo é pequena. Necessário “change request” para aprovação da alteração.

3 – Alto impacto A alteração impacta o conceito do equipamento/projeto. É necessário aprovar novamente o projeto. 
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 A coluna farol trata-se de uma matriz construída pela associação das colunas impacto e 

probabilidade (probabilidade vezes impacto) e é utilizada para qualificação dos riscos e será 

um guia para as ações de respostas aos ricos. A figura 9 demonstra essa matriz. Nela, a cor 

vermelha representa os riscos graves que requerem maior atenção e ações mais agressivas, a 

cor amarela representa os riscos moderados que necessitam de média atenção e a cor verde 

representa os riscos leves, que praticamente não devem demandar tempo da equipe do projeto. 

Para os riscos que impactam em mais de uma área, deve ser levada em consideração a maior 

pontuação para a matriz. 

 

Figura 9 – Matriz de Riscos  

Fonte: o autor (2018) 

 

Em conjunto com o preenchimento da pontuação dos riscos, deve ser preenchida a 

coluna “Descrição do Impacto” para ficar registrado qual será a consequência do risco que foi 

levantado ou validado no brainstorm. 

c) Plano de ação 

A coluna “Estratégia” e “Ação” devem ser preenchidas em conjunto, pois a escolha da 

técnica de resposta ao risco (estratégia) deverá ir ao encontro da ação encontrada para o risco. 

As seguintes estratégias foram consideradas para os projetos e seus conceitos estão expostos no 

referencial teórico: aceitar, evitar, transferir, mitigar e explorar. 
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Para o preenchimento do plano de ação deve-se utilizar a matriz de risco e seus conceitos 

conforme foi apresentado acima. 

  A coluna “Responsável” deve ser composta pelo nome da pessoa que será a responsável 

por viabilizar a ação que não será necessariamente a pessoa que irá executar a ação.  

3.1.2 Acompanhamento e Controle de Riscos 

 O acompanhamento e controle de riscos são utilizados para verificar se o risco ocorreu 

ou não e se a ação foi executada conforme o planejado. Nesse processo também se avalia se 

houve alguma alteração no projeto que possa alterar o planejamento dos riscos. Este deve ser 

executado durante toda a realização do projeto sendo, portanto, um processo dinâmico.  

 De acordo com o planejamento dos riscos, seu acompanhamento e controle é realizado 

pelo preenchimento da tabela 9. 

Tabela 9 – Acompanhamento e Controle de Projeto 

 

a) Pontuação 

A nova pontuação deve ser realizada após a realização da ação de resposta ao risco e 

segue os mesmos conceitos já apresentados no planejamento dos riscos. 
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b) Plano de contingência 

O plano de contingência deve descrever as medidas que serão tomadas pela empresa se, 

mesmo após o plano de ação, o risco ocorre ou se a ação não eliminar totalmente o risco.  

c) Cronograma 

 Tanto a data em que o risco não será mais considerado quanto o Status devem ser 

preenchidos primeiramente no Planejamento dos Riscos. Estes estão dentro do controle de 

riscos, pois são parâmetros que devem ser constantemente monitorados e atualizados. 
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4. CONCLUSÕES 

O presente estudo teve como principal objetivo padronizar a utilização do 

gerenciamento de riscos nos projetos de aquisição e instalação de equipamentos de uma 

determinada indústria cosmética. Para possibilitar o alcance desse objetivo, a inclusão da 

análise de riscos dentro da metodologia de gerenciamento de projetos já existente, que engloba 

as principais fases do fluxo de projetos (planejamento, acompanhamento e controle), foi 

proposta.  Para possibilitar essa ferramenta, foram padronizados os critérios de avaliação de 

probabilidade e impacto, possibilitando a construção de uma matriz de planejamento de riscos 

que tornou mais visível os pontos de maior atenção durante a execução do projeto. Além disto 

também foi criada uma matriz de acompanhamento e controle de riscos para avaliar se os riscos 

levantados realmente aconteceram, se as ações planejadas foram realizadas e/ou se houve 

alguma alteração no projeto que impacte o plano de riscos. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Devido à falta de histórico e de maturidade da equipe no âmbito de gerenciamento de 

riscos, foi proposta inicialmente uma metodologia qualitativa simples, mas no futuro, com o 

histórico de alguns projetos e com o amadurecimento da equipe em gerenciamento de riscos, 

tal metodologia poderá ser aprofundada como forma de evolução da pesquisa.  

Além disso, quando a metodologia estiver consistente, poderá ser dada continuidade ao 

trabalho aplicando-a em outros setores da empresa, como nos projetos de melhoria contínua e 

manutenção. 
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