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RESUMO 

A competitividade empresarial, dado o crescente número de concorrentes frente à demanda 

cada vez mais rigorosa dos clientes, cada vez mais necessita uma constante busca de meios que 

gerem vantagem competitiva sobre a concorrência e alavanque suas perspectivas de 

oportunidades e crescimento proporcionando uma proteção de patrimônios e ativos, ou até 

mesmo mitigar e eliminar todo e qualquer impacto inerente a uma variação agressiva de 

políticas macroeconômicas, ou eventos aleatórios que ameacem seu desempenho. O presente 

trabalho apresenta uma revisão bibliográfica dos temais de maior relevância pertinentes ao 

gerenciamento de riscos bem como de qual maneira esta área do conhecimento dentro do 

gerenciamento de um projeto pode tornar cada vez mais estreita a relação entre planejamento e 

objetivos. Na seqüência, serão apresentados dois estudos de caso onde ferramentas de 

gerenciamento de riscos já aplicadas dentro de uma empresa automobilística foram usadas para 

tornar um projeto conturbado, em um projeto de sucesso e condizente com seus objetivos 

iniciais. Não somente isso, também com o uso da ferramenta de riscos, como é possível 

identificar qual o melhor momento dentro do desenvolvimento de um projeto para combinar 

alguns fatores de modo que atinjam um resultado ótimo. Dentre estes fatores constam variações 

macroeconômicas, mudanças de premissa de projeto e negociações comerciais. 

 

 Palavras Chave: Risco. Gerenciamento. Competitividade. Projeto 

 



 

 

ABSTRACT 

 

A business struggle, given the growing number of competitors versus the even more rigorous 

customer demands, increasingly needs a constant search of ways to improve competitiveness 

above the others and leverage its perspectives of opportunities and growing, and in parallel 

managing to protect its assets and patrimony, or even to mitigate and eliminate any impacts 

inherent to an aggressive variation of macroeconomic politics, or random events that threatens 

its performance. This coursework presents a literature review of all the subjects with the highest 

relevance pertinent to risk management, likewise in which way this area of knowledge inside 

the project management can turn stricter the relationship between management and objectives. 

Further, it will be presented two business cases where risk management tools are already 

applied inside an automobilist industry were used to turn a nebulous project into a successful 

case and consistent to its initial objectives and goals. Not only this, but with the usage of  the 

tool, how it is possible to identify the best moment inside of a project development to combine 

a few factor in the sense of reaching the optimum result. Among these factors are 

macroeconomic variations, assumptions changing and commercial negotiations. 

 

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

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Dado o nível de competitividade que as grandes empresas estão expostas, é fundamental 

a busca contínua para alavancar qualquer tipo de comportamento que melhore suas perspectivas 

de crescimento e oportunidades ou até mesmo que mitigue todos as ameaças à que estão 

constantemente expostas, proporcionando assim uma proteção de patrimônios ou ativos. Como 

premissa básica para um eficaz gerenciamento de riscos, é necessário o planejamento, 

organização, direção e controle de fatores empresariais, para que seja possível identificar o 

maior número de riscos, analisá-los e definir suas probabilidades de ocorrência, efeitos e 

conseqüências, planejar respostas à tais riscos e por fim monitorá-los, afim de verificar como 

poderiam ser melhorados, alavancados, mitigados ou eliminados. Visto que os riscos são 

acontecimentos, condições ou circunstancias futuras externas ou internas que podem provocar 

impacto positivo ou negativo em um projeto ou em um empreendimento, existem inúmeros 

métodos de tratativa das premissas básicas que já são sistematizados e aplicados, buscando o 

equilíbrio entre os custos inerentes à tudo que influencia o risco antes mesmo de acontecer, e 

os custos emergentes após o risco. Em outras palavras, o objetivo principal do gerenciamento 

de riscos é maximizar a exposição aos eventos positivos e minimizar a exposição aos eventos 

negativos. 

 

1.2 PROBLEMA 

É possível adaptar a técnica de gerenciamento de riscos para controlar potenciais 

impactos gerados por fatores macroeconômicos durante um processo de integração nacional de 

componentes de automóvel? 

1.3 OBJETIVO 

O Objetivo deste trabalho é analisar a importância do gerenciamento de riscos no 

processo de integração nacional de componentes montados em uma indústria automobilística, 

situada no Brasil. 
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1.4 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

a) Com base na metodologia de gerenciamento de riscos, analisar os fatores 

macroeconômicos que impactam no projeto de integração nacionalcom base em método 

já existente; 

b) Evidenciar os pilares onde existem ameaças relevantes ao resultado do projeto; 

c) Aplicar os conceitos de gerenciamento de risco e mensurar impactos; 

d) Verificar a eficiência da aplicação do gerenciamento de riscos e comparar o mesmo 

projeto caso não tivesse sido aplicada nenhum método de gestão de riscos 

 

1.5 JUSTIFICATIVA / RELEVÂNCIA 

Diante do alto grau de competição e necessidade de sobrevivência empresarial, cada vez 

mais as empresas localizadas no Brasil buscam competitividade em suas atividades, 

considerando fatores políticos, fiscais, legais e econômicos. Além do risco de competição, o 

Brasil está altamente exposto a flutuações da macroeconomia em se tratando de produtos que 

contém algum percentual de moeda estrangeira. Dito isto, práticas que melhorem o desempenho 

de performance bem como otimizem os custos da empresa trazendo resultados financeiros, são 

práticas que devem ser incluídas na rotina dos gerentes de projetos de todos os eixos de atuação 

de uma empresa. 

O estudo contido neste trabalho elencará os principais pilares que geram impacto direto 

em um processo de integração local de um produto que atualmente é originário da Europa e, 

através da metodologia de gerenciamento de riscos, evidenciará quais são os potenciais 

impactos negativos inerentes ao processo, sendo então possível tratá-los. 

 

1.6 METODOLOGIA 

O presente trabalho será desenvolvido com base em um estudo de caso da aplicação de 

um método de gerenciamento de riscos já praticado, delineada por uma abordagem qualitativa 

de tipologia descritiva. 
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1.7 FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Este projeto apresenta-se com a estrutura conforme sistematizado na figura 1.  

 

 

Figura 1: Estrutura do projeto 

Fonte: Elaborado pela autora 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Estando as empresas submersas em ambientes vulneráveis à qualquer acontecimento 

em determinada parte do mundo, com cenário composto por constantes mudanças e economia 

interligada, um gerente de projeto precisa apoiar-se nas ferramentas de gestão de risco para toda 

e qualquer tomada de decisão que representa impactos na saúde do projeto. O principal motivo 

é pelo fato de que a decisão será fundamentada em dados extraídos do micro, e macro ambiente. 

Além disto, em um cenário com recursos finitos, o crescente número de concorrentes 

de um mesmo negócio acaba por eliminar uns aos outros, justificando novamente a necessidade 

da criação de qualquer vantagem competitiva afim de primeiramente permear o negócio no 

mercado. 

Neste capítulo serão abordadas as teorias pertinentes ao tema tratado, apontando e 

explicando os temas necessários que precedem e despertam a necessidade de gerenciar riscos 

 

2.1 PLANEJAMENTOS ESTRATÉGICOS 

Planejamento estratégico é um planejamento gerencial que diz respeito à criação de um 

plano de objetivos para posterior seleção de métodos de execução, para que a empresa, 

englobando objetivos funcionais e divisionais da empresa e levando em consideração condições 

internas e externas, concilie objetivos corporativos, metas, visão e missão, num processo 

integrado e interativo, conforme figura 2.  
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Figura 2: Concepção estratégica  

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - fundamentos e aplicações (2004). 

https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=35aw-

p0MOJ4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=planejamento+estrat%C3%A9gico&ots=6q3kAiRn3i&sig=ITQm_NGkTcma

406TaJSX6sjnHyI#v=onepage&q=planejamento%20estrat%C3%A9gico&f=false). Acesso em: 15/07/2018 

 

Em outras palavras, o plano estratégico de uma empresa contempla uma visão de longo 

prazo do resultado de seus objetivos, antecipando o futuro da empresa. No entanto, é errôneo 

atrelar a garantia de sucesso do negócio à um plano estratégico: A eficiência do planejamento 

estratégico será totalmente atrelada à eficiência das premissas que nele estarão incluídas, e 

mudando os objetivos, mudaremos também o planejamento. 

Segundo Sapiro e Chiavenato (2004, p. 16), o planejamento estratégico traça diretrizes 

para estabelecer ações que resultarão em vantagem competitiva, identificando recursos 

potenciais e reconhecendo fraquezas. No entanto, ele só atinge sua total eficácia quando 

entendido e realizado por todas as pessoas da organização, em um mutirão permanente e 

orquestrado. 

  

2.2 RISCOS 

 Segundo a ISSO 31000 (2009), norma da família de gestão de riso da International 

Organization for Standardization, risco é definido como o efeito da incerteza nos objetivos, 

onde: 

a) Efeito: Significa um desvio em relação ao esperado (positivo ou negativo) 

b) Incerteza: Significa um estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações 

relacionadas à um evento, sua compreensão, conhecimento, sua conseqüência ou sua 

probabilidade. 

Correr um risco é estar sujeito a passar por um episódio arriscado, ou seja, um episódio 

temerário que pode acarretar alguma consequência. O fluxograma de risco é ilustrado na figura 

3.  

          

CAUSA: 

Fonte de Risco

FATO: 

Evento

EFEITO: 
Consequencia

https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=35aw-p0MOJ4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=planejamento+estrat%C3%A9gico&ots=6q3kAiRn3i&sig=ITQm_NGkTcma406TaJSX6sjnHyI#v=onepage&q=planejamento%20estrat%C3%A9gico&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=35aw-p0MOJ4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=planejamento+estrat%C3%A9gico&ots=6q3kAiRn3i&sig=ITQm_NGkTcma406TaJSX6sjnHyI#v=onepage&q=planejamento%20estrat%C3%A9gico&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=35aw-p0MOJ4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=planejamento+estrat%C3%A9gico&ots=6q3kAiRn3i&sig=ITQm_NGkTcma406TaJSX6sjnHyI#v=onepage&q=planejamento%20estrat%C3%A9gico&f=false
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Figura 3: Fluxograma do risco 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Contradizendo o que a rigor é conhecido, risco por si só não se caracteriza como positivo 

ou negativo. Para julgarmos um risco como positivo ou negativo, a análise deve ser baseada na 

fonte do risco em questão, onde um risco oriundo de uma fonte de ameaça ou perigo caracteriza-

se como um risco com conseqüências negativas, e um risco oriundo de uma fonte de 

oportunidades caracteriza-se como um risco de conseqüências positivas. A fonte do risco, por 

sua vez, está relacionada à causa. Além disto, existe também o nível do risco, que é a magnitude 

do risco, expressa em termos da combinação das conseqüências e suas probabilidades, 

conforme ilustrado na figura 4. 

                          

Figura 4: Matriz de analise de nível de risco 

Fonte: GESTAO DO PROJETO: Viver é correr riscos. http://gestaodoprojeto.com.br/site/ferramentas-e-

tecnicas/viver-e-correr-riscos-como-estar-preparado-parte-1/. Acesso em: 15/07/2018 

 

 Dentro do planejamento estratégico, visto que este se inicia com uma análise do 

ambiente empresarial como um sistema aberto em relação ao ambiente externo e interno, é 

completamente adequado associarmos este também ao gerenciamento de riscos e vice-versa. 

Ao analisar o ambiente empresarial, torna-se possível identificar oportunidades e 

ameaças que o ambiente externo (macroeconomia) apresenta, afim de confrontar seus pontos 

fracos e fortes. Tendo isto feito, uma primeira analise de risco se cria e tem como finalidade 

mapear e identificar os riscos de conseqüência positiva (as oportunidades do ambiente e os 

pontos fortes da empresa) e os riscos de conseqüência negativa (ameaças do ambiente e pontos 

http://gestaodoprojeto.com.br/site/ferramentas-e-tecnicas/viver-e-correr-riscos-como-estar-preparado-parte-1/
http://gestaodoprojeto.com.br/site/ferramentas-e-tecnicas/viver-e-correr-riscos-como-estar-preparado-parte-1/
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fracos da empresa). 

 

2.1.1 TIPOS DE RISCO 

Segundo Jorion (2003), os riscos podem ser vinculados ao negocio (Business Risks) e 

riscos não vinculados ao negócio (Non business risks), de forma que alguns são facilmente 

identificáveis e quantificáveis, e outros parecem estar fora de controle. Em resumo, os riscos 

podem classificar-se em quatro pilares: 

 

1. Riscos das atividades operacionais: como alterações do segmento ou área de 

atuação, desenvolvimento do produto, inovações tecnológicas, planos de 

marketing, quadro funcional, recessoes 

2. Riscos estratégicos: como dinâmicas ambientais, alterações políticas e 

econômicas, guerras. 

3. Riscos financeiros: decorrentes de dinâmica operacional, flutuações de variáveis 

financeiras, aumentos gerais de commodities. 

4. Riscos legais: decorrentes de rupturas de contrato e aspectos ambientais. 

Dessas considerações, a figura 5 representa uma visão sistêmica das fontes de risco: 

 

                       

Figura 5: Visão sistêmica das fontes de risco 

Fonte: FAMÁ, R. CARDOSO, R. NETO, O. Gestão Integrada de Riscos para Empresas Não Financeiras: Uma 

Proposta de Modelo para Controladoria 
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2.3 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 Para um eficiente gerenciamento de riscos, algumas etapas são propostas pelo guia de 

boas práticas Project Management Body of Knowledge (PMBOK) (2017), vide figura 6. A 

finalidade da orientação para esta área do conhecimento que é o gerenciamento de riscos, é 

garantir que todas as possíveis falhas ou incertezas de planejamentos possam ser previstas, 

documentadas e estudadas e seus impactos conhecidos. Estas falhas ou incertezas podem ser 

relacionadas à tempo, escopo, recursos, rentabilidades, payback, entre outros. 

                    

Figura 6: PROCESSOS DE PLANEJAMENTO PMBOK 6 EDIÇÃO 

Fonte: Escritório de projetos – Gerenciamento dos riscos do projeto 

 

2.3.1 PLANEJAR 

Durante a etapa de planejamento, deve ser elaborado um plano de condução das 

atividades de gerenciamento, definindo como abordar e executar as atividades desta etapa, ou 

seja, qual metodologia será usada, quais ferramentas e como. O planejamento do 

gerenciamento, independente da especificidade de cada projeto e tem como premissa estar 

atrelado ao que foi definido inicialmente no escopo do projeto com um todo, de maneira que 

apontem para o mesmo objetivo final. 
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2.3.2 IDENTIFICAR 

 O deliverable desta etapa é identificar todo e qualquer evento que possa variar o impacto 

final previsto pelo projeto ou até mesmo sua não conclusão. Por conta da não estabilidade dos 

potenciais eventos, esta deve ser uma atividade iterativa e constante ao longo do 

desenvolvimento do projeto. De maneira que seja possível uma identificação completa, é 

necessário e crucial que todos os stakeholders sejam envolvidos nesta fase, visto que para cada 

departamento ou estrutura dentro de uma empresa, os riscos podem variar. Também, devem ser 

estabelecidas premissas em relação ao contexto atual da empresa e quais são os riscos a ela 

relacionados. Além disto, uma vez que todos os envolvidos no projeto participem da 

identificação de riscos, as respostas para tais riscos já podem aparecer na seqüência. Um 

exemplo para conduzir tal fase e facilitar a coleta de dados é o método de Brainstorming. Ainda 

segundo o guia PMBOK (2017), as saídas ideais geradas nesta etapa é uma lista de 

riscos identificados, uma lista de possíveis respostas, a causa raiz para cada evento de risco e 

categorias de risco atualizadas.  

 

2.3.3 ANALISAR O RISCO  

 

Visto que toda tratativa em cima de um risco identificado pode estar completa ou 

parcialmente atrelada ao uso de recursos e custos de um projeto, a partir do momento que seja 

definida a lista de riscos identificados, é necessária uma analise de cada um, identificando 

fatores tais como quais são os riscos de tratativas prioritárias dentre uma extensa lista de riscos, 

e quais ao os impactos de tais riscos. Para tal, analisamos a lista de potenciais riscos 

qualitativamente e quantitativamente. 

 

2.3.3.1 ANÁLISE QUALITATIVA DO RISCO 

 Toda atividade de planejamento, monitoramento e controle dentro de um projeto 

consome alguns recursos previstos dentro no planejamento das fases, estes recursos podem ser 

financeiros, prazo, pessoa, etc. Portanto, quando temos uma extensa lista de riscos identificados, 

é plausível que priorizemos os riscos que serão objetos de análise ou ação, de acordo com a 
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conveniência de cada objetivo. Por exemplo: dentro de uma lista de 10 riscos, o projeto tem 

recursos para tratar somente cinco. Portanto, os riscos devem ser priorizados de um até cinco, 

sem repetição, de maneira que seja possível atuar nos que mais asseguram o objetivo do projeto. 

 Um método que possibilita a análise quantitativa é uma escala categórica ordinal: muito 

alto, alto, médio, baixo e muito baixo. Logo, é possível classificar os prioritários e que merecem 

maior atenção. 

2.3.3.2 ANÁLISE QUANTITATIVA DO RISCO 

 Podemos afirmar que as análises quantitativas e qualitativas são complementares, uma 

vez que podemos analisar qualitativamente baseado em uma análise quantitativa, ou analisar 

quantitativamente para que com base nisso, seja analisada qualitativamente. A análise 

quantitativa é uma análise numérica de potenciais impactos, considerando o impacto de um 

risco e sua probabilidade de acontecimento. Esta análise tem como objetivo quantificar o 

problema e entender sua dimensão, conforme figura 7.  

 

Figura 7: Gravidade x Probabilidade 

Fonte GRASS J.,Técnicas de analise de risco. http://tenstep.com.br/blog/?p=914. Acesso em 15/07/2018 

 

2.3.4 PLANEJAR RESPOSTAS 

É nesta etapa que são construídas as estratégias de respostas para os riscos e os planos 

http://tenstep.com.br/blog/?p=914
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de ações para cada um, e para facilitar, existem algumas metodologias já praticadas em todos 

os tipos de projeto, que é a metodologia 5W2H (what, who, when, where, why, how, how much). 

Todos os tipos de riscos quando identificados e controlados, tem como conseqüência 

inerente a criação de vantagem competitiva. Quando um evento de risco é previsto, existe a 

possibilidade de conte-lo (ameaça) ou alavancá-lo (oportunidade). Após o acontecimento do 

evento de risco, caso exista um plano ou uma de resposta ao risco, este pode praticar ações de 

contingência (ameaça) ou ações de aproveitamento (oportunidade), vide figura 8.  

                    

Figura 8: Matriz de respostas aos riscos 

Fonte MOURA A. Resposta aos riscos. http://www.gestaoproducaocomalexandro.com/analise-de-

riscos/respostas-aos-riscos/. Acesso em: 15/07/2018 

2.3.5 IMPLEMENTAR RESPOSTAS  

 A fase de implementação de resposta aos riscos depende da fase de identificação dos 

riscos e planejamento de respostas. Esta, consiste em implementar as respostas planejadas na 

etapa de planejamento de respostas aos riscos.  

 

2.3.6 MONITORAR E CONTROLAR 

Medir é importante: o que não é medido não é gerenciado (KAPLAN; NORTON, 1997). 

Um processo contínuo de revisão é essencial para uma gestão de riscos proativa, reavaliando 

os riscos e monitorando a situação dos tratamentos e controles implementados, para garantir 

que o objetivo do projeto esteja assegurado. Para isto, controles em sistemas, relatórios, 

http://www.gestaoproducaocomalexandro.com/analise-de-riscos/respostas-aos-riscos/
http://www.gestaoproducaocomalexandro.com/analise-de-riscos/respostas-aos-riscos/
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políticas, procedimentos, mecanismos de monitoramento e controle, etc, podem ser ferramentas 

que auxiliam a boa execução desta etapa. A criação de KPIs (key performance indicators) é de 

extrema importância visto que podem ser informações chave para uma possível tomada de 

decisão. 
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3. ESTUDO DE CASO 

 Em uma indústria automobilística, um dos primeiros pilares de divisão entre as peças 

que compõem um veículo classificam-se em peças compradas ou peças produzidas. Para as 

peças produzidas o principal input e mais significante cost-driver é a matéria prima, como o 

aço, por exemplo. Na seqüência de ditadores de custo, e não menos importante, existe o valor 

de transformação, isto é, todo valor intrínseco da transformação de matéria prima em produto 

final. O valor de transformação, ou VT, como popularmente conhecido, é composto por, por 

exemplo, hora-máquina, hora-homem, estrutura fabril (água, energia, etc.), utilização de 

equipamentos, etc., que quando somados, constituem um valor de transformação final. 

Obviamente, como o custo do VT é indiretamente proporcional à margem de lucro do veículo, 

isto é, quanto menor o VT maior a margem, existem departamentos que controlam 

rigorosamente estes indicadores, a fim de entender seu comportamento e principalmente 

facilitar a identificação de pontos de melhoria. Os pontos de melhoria, por sua vez, não deixam 

de serem eventos incertos com potencial de tornarem-se oportunidades de alavancagem de 

competitividade. 

 As peças compradas, antes de decididas a serem compradas, passam por um estudo de 

make or buy, isto é, vale a pena para a empresa transformar a peça (sendo classificada como 

produzida) ou comprar a peça pronta? Este estudo define se a própria montadora irá desenvolver 

um processo de fabricação para tal peça ou se ela irá lançar uma RFQ (request for quotation) 

ao mercado, e com base em definição técnica, qualidade e preço, definir o melhor candidato a 

fornecimento. A partir do lançamento da RFQ no mercado, escolhe-se a melhor proposta e dá-

se inicio ao desenvolvimento e posteriormente inicia-se o fornecimento, também conhecido 

como SOP (start of production). 

 No entanto, entre o processo de definição das especificidades do produto a ser cotado e 

de fato um fornecedor ser nomeado para tal peça, a empresa em questão conta com inúmeros 

worflows e procedimentos que podem ou não correr em paralelo. Alem disto, também entre o 

momento de nomeação até SOP da peça, uma serie de planos de validação devem ser 

cumpridos. Portanto, estes procedimentos podem variar sua duração de um mês à três anos. 

Visto isso, ao decorrer deste tempo, novas premissas podem aparecer como também novas 

imposições do ambiente externo. Assim sendo, torna-se de extrema importância gerenciar todos 

os riscos inerentes aos processos 
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 Este estudo de caso analisa a aplicação de uma ferramenta de gerenciamento de custos 

que tem como objetivo analisar o payback do projeto levando em considerações algumas 

variáveis próprias dos projetos.  

 Apenas para contextualização, payback é um dos indicadores mais utilizados para 

analisar o retorno de um projeto. Ele irá indicar o tempo necessário para o lucro acumulado 

gerado igualar-se ao investimento inicial em unidades de tempo: dias, meses, anos. Ou seja, o 

payback estipula em quanto tempo o dinheiro investido retornará para o caixa na mesma 

proporção.  

Para uma montadora, onde geralmente a quantidade de dinheiro injetada é extremamente 

alta e o prazo esperado para obter retorno é longo, o calculo de payback nestes casos vai alem 

de uma conta de retorno menos investimento. É necessário considerar e projetar todas as 

potenciais variações ao longo do desenvolvimento. 

 

CASO 1: 

Premissas: 

 Ano de estudo: 2017 

 Peça atualmente importada da Europa, custando 4,56 EUR ex-works; 

 Preço 100% faturado na moeda EURO; 

 Custos logísticos: Europa > Brasil 

 Custo cotado no Brasil = 19,50 BRL ex-works; 

 Tempo de desenvolvimento de projeto: 2 anos 

Levando em consideração todos os custos associados de ferramental, validações 

técnicas, volumes de venda, preço, cronograma, maquete monetária, data de SOP, local de 

origem/destino, custos logísticos, taxas de mercado, condições de pagamento, etc, e também 

considerando que o euro comparado ao real em 2017 custava 3,73, e a taxa de importação era 

de 14%, temos um payback de projeto de 2,765 anos. No entanto, a ferramenta de analise de 

riscos, conforme tabela 1, nos diz que:  

a) Caso haja uma variação do euro de +22% até a data de SOP pré-estabelecida, é 

possível diminuir o payback do projeto para 1 ano. Isso se da por conta da super 

valorização do preço da peça corrente em relação à cotada nacionalmente; 
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Ou seja, caso o objetivo do projeto em questão seja minimizar o tempo de retorno do 

investimento, usando desta ferramenta é possível identificar o período em que a moeda Euro 

estará mais valorizada em relação ao Real e iniciar o desenvolvimento neste período. 

b)  Caso haja uma queda de volume na mesma proporção que valorização do euro, 

o projeto passa a ter um payback de 3,25 anos; 

Neste caso é possível previamente garantir que o volume de peças não varie afim de 

controlar um resultado, se já julgado eficiente. Alem disto, na mesma linha de raciocínio é 

possível tentar localizar peças similares de outros países de maneira que tenhamos um aumento 

de volume e conseqüentemente uma diminuição do payback. 

c) Caso o valor dos investimentos da peça local aumente em 50%, o payback do 

projeto passa a ser 3,5 anos; 

Da mesma maneira que quando aumentamos o valor dos investimentos aumentamos 

também o tempo de payback, a lógica reversa é valida. Geralmente, custos de investimentos em 

processo produtivo são negociáveis com os fornecedores. Caso haja um acordo do fornecedor 

de que ele absorva 50% dos custos de investimento, o payback diminui na mesma proporção. 

Dependendo da estratégia do negocio, este caso pode ser benéfico para ambas as partes. 

d) Caso o preço da peça importada aumente em 10%, o payback do projeto de 

integração nacional cai para 2 anos. 

O preço da peça nacional também pode ser negociado. Impacta no tempo de payback 

tanto o aumento da peça importada quanto a baixa na peça local. Basta negociar com o 

fornecedor para atingir o resultado ótimo. 

Ou seja, caso o projeto seja arbitrado para ter um payback inferior a três anos, o eixos 

cambio, volume e investimentos podem estar numa lista de riscos que ao decorrer do projeto 

podem ser trabalhados para tornarem-se oportunidades ou ameaças mais controladas. 
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Tabela 1: Estudo de payback CASO 1 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

CASO 2: 

O MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) é a mais abrangente iniciativa de integração 

regional da América Latina, surgida no contexto da redemocratização e reaproximação dos 

países da região ao final da década de 80. Os membros fundadores do MERCOSUL são Brasil, 

Argentina, Paraguai e Uruguai, signatários do Tratado de Assunção de 1991 (MERCOSUL, 

2018).  

Apesar de as condições macroeconômicas do tratado terem sido estabelecidas no 

momento da assinatura do tratado, os números e taxas sofrem constantes variações. Neste caso, 

estamos considerando uma peça que inicialmente é importada da Europa pela Argentina, e 

propondo produzir no Brasil e posteriormente exportar para a Argentina. 

Premissas: 

 Ano de estudo: 2017 e 2018; 

 Peça atualmente custando 27,41 EUR ex-works; 

 Preço 100% cobrado na moeda EURO; 
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 Custos logísticos / Taxas de transição de mercado = Europa > Argentina, e Brasil 

> Argentina; 

 Custo cotado no Brasil: 104,96 BRL ex-works; 

 Tempo de desenvolvimento de projeto: dois anos 

Levando em consideração todos os custos associados de ferramental, validações, 

volumes, preço, cronograma, maquete monetária, data de SOP, local de origem/destino, custos 

logísticos, taxas de mercado, condições de pagamento, etc, e também considerando que o euro 

comparado ao real em 2017 custava 3,73, e a taxa de importação da Europa pela Argentina era 

de 14% e a de exportação do Brasil para a Argentina era de 13,5%, temos um payback de projeto 

de 3,203 anos. 

Porem, na passagem do ano de 2017 para o ano de 2018, houve uma revisão das taxas 

de importação / exportação para o comercio entre o Mercosul, derrubando a taxa de exportação 

do Brasil para a Argentina para 6,75%. Isso fez com que o estudo de localização da peça caísse 

para 1,043 anos. Dado este novo contexto macroeconômico, ao analisarmos a tabela 2 

proveniente da ferramenta de analise de riscos nos diz que: 

a) Caso o Euro diminua em 40%, o payback passará para 1,6 anos, por conta da 

valorização do Real em relação à moeda de origem da peça; 

b) Caso haja um aumento de volume de 50%, o payback passará para 0,75 anos; 

c) Caso o valor dos investimentos da peça local aumente em 50%, o payback do 

projeto passa a ser 1,4 anos; 

d) Caso o preço da peça importada aumente em 50%, o payback do projeto de 

integração nacional cai para 0,25 anos. 

Dado as considerações acima, alem da revisão de índices macroeconômicos na passagem 

do ano de 2017 para 2018, existem algumas variáveis intrínsecas ao projeto que estão 

constantemente variando. Uma vez que dentro de um projeto temos fatores que estão 

constantemente variando, temos que controlá-los, induzindo-os a que deixem de ser potenciais 

ameaças e se tornem oportunidades. 

Caso o estudo de integração nacional de componentes dependa de um valor pré-

estipulado de payback, os eixos mencionados acima podem ser controlados e combinados de 

maneira que seja possível o melhor resultado para o projeto.  
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Tabela 2: Estudo de payback CASO 2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 
 
 Tendo claro quais são os eixos que mais impactam no custo ou na rentabilidade é 

possível colocá-lo em radar de maneira que quando combinados ou trabalhados torne-se 

possível alavancar o retorno financeiro de qualquer projeto que envolva tempo, recursos e 

principalmente fatores macroeconômicos, que devem impreterivelmente ser tratados como 

risco.   

No caso do impacto do payback do projeto dado a variação do Euro, é possível criar uma 

tendência da moeda com base em flutuação de mercado e prever algumas situações, para que 

futuramente isto venha a favor da rentabilidade da integração local. Uma vez que traçado os 

possíveis valores para a moeda, verificar qual estratégia melhor se encaixa no objetivo do 

projeto: no caso de uma oportunidade explorá-la ou aumentá-la, por exemplo, e no caso de uma 

ameaça, controlá-la ou mitigá-la.   

Os eixos inerentes a estratégia do programa do veiculo também devem ser controlados, 

visto o relevante impacto no retorno de investimento do projeto. Volumes, preços, valores de 

investimento e desenvolvimento, alem de potenciais riscos, são completamente negociáveis 

com os fornecedores, podendo ter respostas mais assertivas e chances de acontecimento versus 

impacto melhor programado. 
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Por fim, por mais que alguns fatores tais como macroeconômicos não possam ser 

controlados, eles podem ser combinados com os vários momentos de desenvolvimento de 

projeto de maneira que possam ser usados em prol de um resultado ótimo, que foi estudo de 

caso 2, em relação à queda da taxa flex de exportação. 

Seguindo a metodologia de gerenciamento de riscos, inicialmente em ambos os casos 

foi simultaneamente planejado, identificado e levantado os mais relevantes riscos para que 

pudéssemos classificar tais riscos como principais inputs na ferramenta de payback. Após 

gerado o relatório, podemos classificar os riscos entre os com mais chances de acontecer e suas 

conseqüências, para que possamos dar prioridade aos riscos que impactam diretamente nos 

resultados do projeto. Assim que classificados os riscos, é necessário buscar respostas tendo em 

vista seus custos e conseqüências e por fim implementar as respostas. Caso seja necessário, a 

ferramenta precisara ser novamente atualizada para que possamos ter um documento e um plano 

assertivo de gerenciamento aos riscos. 

 

5. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi provar a eficiência da adaptação de técnicas e ferramentas 

de gerenciamento de riscos para controlar potenciais impactos gerados por fatores 

macroeconômicos durante um processo de integração nacional de componentes de um 

automóvel. 

Após a aplicação de todos os temas abordados neste trabalho e o acompanhamento 

periódico por meio das ferramentas e sistemas de gerenciamento, as empresas podem começar 

a colher os resultados da gestão de riscos empresarial.  Esses resultados são obtidos ao longo 

do tempo a curto médio e longo prazo, dependendo da particularidade de cada projeto e de cada 

contexto em que este está inserido. 

As equipes de trabalho poderão atuar com maior segurança, em um ambiente onde as 

incertezas estão sendo observadas e controladas, seus impactos negativos mitigados ou 

excluídos e seus impactos positivos melhorados ou compartilhados. Isso possibilita que os 

stakeholders arrisquem mais, com maior controle, e conseqüentemente obtenham resultados 

melhores em seus projetos e ações. 

Quando falamos do ambiente macro o gerenciamento de risco pode ser ainda mais 

crucial. É possível que uma empresa se previna de uma crise externa, flutuação agressiva de 
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forex (Foreign Exchange), por exemplo, ou até mesmo uma mudança no cenário de mercado 

de trabalho. 

Por fim, dada a agressiva concorrência das montadoras atuantes no mercado 

automobilístico e a continua busca pela conquista de maiores fatias de mercado, conclui-se que 

alem das inúmeras possibilidades de se gerar vantagem competitiva nas áreas de conhecimento 

do gerenciamento de projetos, é possível também gerar competitividade acerca de incerteza, 

uma vez que as tenhamos traçadas, controladas, monitoradas e gerenciadas utilizando-se de 

ferramentas de gerenciamento de riscos. 
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