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RESUMO 
 

Este trabalho sugere a prática correta de gerenciamento de riscos em projetos com 

profissionais qualificados, ferramentas e técnicas necessárias para executar o 

planejado. O projeto é tecnicamente definido como um esforço temporário (possui 

data de início e fim) que tem por finalidade produzir um bem material ou serviço com 

características próprias que o diferenciam dos outros. O gerenciamento de projetos 

ocorre em conjunto com atividades rotineiras, dependendo do ramo de trabalho. 

Com o advento da globalização, foi imposta às organizações uma dinâmica de 

aceleração progressiva aos processos de mudança em geral, isto vem ocorrendo 

porque as mesmas têm buscado o estado de excelência num mundo competitivo, 

onde não se pode deixar espaço para a concorrência. Ao mesmo tempo em que o 

mercado passa a ser mais competitivo, os clientes passam a ter mais opções e 

serem mais exigentes. É preciso que as empresas se adaptem a esse novo cenário 

mundial.  

 

Palavras – Chave: Gerenciamento; Planejamento; Riscos. 

 



  

ABSTRACT 
 

This study suggests the practice of proper management of risks in projects with 

qualified professionals, tools and techniques necessary to implement the plan. The 

project is technically defined as a temporary effort (is the beginning and end) which 

aims to produce a good or service with material characteristics that differ from others. 

The management of the project is in conjunction with routine activities, depending on 

the branch of work. With the advent of globalization has been imposed on 

organizations a gradual acceleration of the dynamic processes of change in general, 

this is happening because they have sought the status of excellence in a competitive 

world, where you can not leave room for competition. At the same time as the market 

becomes more competitive, customers will have more options and be more 

demanding. We need businesses to adapt to this new scene. 

 

Words - Key: Management, Planning, Risk. 
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INTRODUÇÃO 
 
Embora o processo de crescimento das organizações esteja repleto de incidentes, 

eventos aleatórios, acontecimentos casuais, fatos fortuitos, é inegável que o 

planejamento de riscos ajuda em muito na gestão deste. Há uma grande tendência 

aos desvios, e o que se faz são constantes correções.  

 

Chega-se ao objetivo sabendo-se de onde partiu, para onde se quer ir e corrigindo a 

rota. Portanto, é fundamental que se definam para onde se quer ir (qual é o 

objetivo), os recursos e as ações necessárias. Para tanto, o planejamento se torna 

imprescindível. 

 

Pode-se conceituar o planejamento (gestão) de riscos como um método de 

ordenação de atividades com vistas a alcançar os objetivos propostos e, portanto, 

atingir um resultado desejado. O seu propósito básico não é o de prever o futuro, 

mas o de examinar alternativas futuras, analisar o leque de escolhas, priorizá-las, 

optar por uma delas no sentido de minimizar ações incorretas e prever e prover 

meios e recursos necessários, no intuito de buscar a redução de incertezas, 

minimizando os riscos e os seus impactos. 

 

O risco é um evento ou condição incerta que terá um efeito positivo ou negativo 

sobre pelo menos um ou mais objetivos do projeto. As práticas deficientes de 

gerenciamento, a falta de sistemas de gerenciamento integrados, a execução de 

vários projetos simultâneos sem planejamento, são aspectos que podem contribuir 

para a existência de riscos em um projeto. Assim, o objetivo desta pesquisa é trazer 

aos gestores informações práticas sobre o modelo de gerenciamento de riscos em 

projetos que está sendo desenvolvido dentro das organizações atualmente. Dentro 

deste contexto, a mesma, tentará contribuir para o aprimoramento da gestão de 

riscos. 

 

Para que seja eficaz, a gestão de riscos deve fazer parte da cultura da organização 

e estando inserida na filosofia, nas práticas e nos processos de negócio da mesma. 

A gestão de riscos é um processo interativo e composto por etapas que quando 

realizadas em sequência possibilitam a melhoria contínua do desempenho. 
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1. PLANEJAMENTO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

O planejamento do gerenciamento de risco define como abordar e executar as 

atividades de gerenciamento de riscos de um projeto, estabelecendo critérios em 

relação ao qual o risco será avaliado. 

 

O objetivo da iniciativa estratégica é sistematizar o gerenciamento de risco em todo 

o ciclo de vida dos projetos, desde a prospecção até a pós-venda, identificando, 

organizando e alinhando as ferramentas de todas as áreas corporativas para 

convergir a um resultado comum. 

 

A iniciativa estratégica tal como está sendo planejada tem como condicionante 

fundamental para o seu sucesso o envolvimento das equipes nos projetos. O 

gerenciamento de risco tem papel efetivo se for compartilhado com os membros da 

equipe em todas as suas fases.  

 

“O gerenciamento de risco, desde seu planejamento até o desenvolvimento das 

respostas aos riscos, deve ser feito na concepção do projeto, no momento de seu 

planejamento inicial, antes de tomarmos a decisão final de se devemos ir em frente 

ou não” (SALLES JR ET AL, 2006, P36). 

 

O envolvimento ocorre de forma ativa, pois é a equipe como um todo que monta, 

através de suas contribuições, o quadro de riscos, resultando na “posse” dos riscos 

por parte dos responsáveis e o engajamento de todos os participantes, fazendo com 

que percebam os benefícios dos controles específicos e a necessidade de ter a 

gestão de risco como ferramenta para monitorar e acompanhar o resultado do 

projeto. 

 
Com um planejamento cuidadoso será possível aumentar os processos do 

gerenciamento de risco, o mesmo é um processo que decide a melhor forma de 

abordar e executar as atividades de gerenciamento de risco no projeto de uma forma 

prática e eficaz, garantido o nível de viabilidade do projeto. Este planejamento 

fornece na atividade de gerenciamento de riscos o tempo e recursos suficientes 

estabelecendo desta forma um despertar da avaliação do risco.  
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Segundo PMBOK (2007 p237): 

 

“Planejamento do gerenciamento de riscos deve ser terminado já no início do 

planejamento do projeto, pois ele é essencial para executar com sucesso os outros 

processos”. 

 

Para se manter um controle de risco de forma eficaz se faz necessário que a pessoa 

responsável tome atitudes cabíveis, bem como acompanhar e registrar as ações e 

as conseqüências, desta forma o gerente de projetos pode ter um acompanhamento 

da execução das obras. 

 

Assim confirma Alencar, Schmitz (2005 p 85). 

 

Obviamente, estabelecer atividades de contenção a contingência não 
significa, em absoluto, que estas serão implementadas. Para que o gerente 
de projeto possa acompanhar a execução destes planos, é necessário que 
a pessoa responsável pelo acompanhamento do fator de risco mantenha 
um registro das ações que já foram tomadas e de suas respectivas 
consequências. 

 

Se o fator de risco for confirmado, com certeza irá afetar muitos objetivos dos 

projetos. “Um determinado fator de risco, por exemplo, pode ter um impacto 

considerável no custo de um projeto e nenhum impacto no tempo de projeto, 

enquanto outro pode ter um forte impacto político e um impacto na qualidade 

desprezível”. 

 

Os objetivos que devem ser alcançados no gerenciamento de risco dos projetos são 

basicamente, o tempo, o custo, a qualidade, o aspecto comercial, o aspecto legal e a 

vertente política. Lembrando-se, que esses objetivos nem sempre são de tanta 

importância. 

 

Neste caso, os fatores de risco são aqueles que afetam a quantidade de 
votos do candidato. Por exemplo, a divulgação de um fato, até então 
mantido desconhecido do público, sobre um antigo caso amoroso do 
candidato pode influenciar muito a decisão dos eleitores. A desconsideração 
deste particular fator de risco já colaborou para custar à vitória a muitos 
candidatos, como, por exemplo, a Edward Kennedy nos EUA em 1969 
(ALENCAR, SCHMITZ, 2005 p 90). 
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Fatores de risco têm geralmente algum tipo de impacto. No tempo podemos 

observar o aumento do tempo de projeto acordado com o cliente. Se o custo 

combinado com o cliente tiver que ser aumentado em virtude da realização de um 

determinado risco, então este risco impacta no objetivo custo. “O impacto é tão mais 

forte quanto maior for o aumento de custo em relação ao que foi originalmente 

estabelecido”. 

 

Caso alguma funcionalidade do que esta sendo produzido venha a ser 
afetada em decorrência da realização de um determinado fator de risco, 
então este fator impacta o objetivo qualidade. Num projeto de um sistema 
de informações, por exemplo, que tenha que lidar com valores em diferentes 
moedas, a falta de determinadas informações pode implicar na 
disponibilização do sistema apenas para operações realizadas em reais ou 
dólares. Neste caso, o cliente contratou certo conjunto de funcionalidades, 
que não poderão ser entregues, violando aquilo que foi acordado com o 
gerente do projeto (ALENCAR, SCHMITZ, 2005 p 90). 

 
 

A dimensão comercial se refere à impossibilidade do que esta sendo produzido ser 

comercializado livremente no mercado de bens e serviços. 

 

 

1.1 GERENCIAMENTO DE RISCOS: FERRAMENTAS E TÉCNICAS 
 

Faz-se necessário que o gestor de gerenciamento de riscos realize reuniões 

periódicas, com todas as partes interessadas na realização do projeto, e detectar 

através dessas reuniões eventuais problemas que possam ocorrer e colocar em 

risco a realização do mesmo. 

 
Os planos básicos para executar as atividades de gerenciamento de riscos 
são definidos nessas reuniões. Serão desenvolvidos os elementos de custo 
de riscos e as atividades do cronograma de riscos para serem incluídos no 
orçamento e cronograma do projeto, respectivamente. Serão designadas as 
responsabilidades de riscos (PMBOK, 2007, p 238). 

 

Padrões organizacionais para categorias de risco e definições de termos como 

níveis de risco, probabilidade por tipo de risco, impacto por tipo de objetivos, além da 

matriz de probabilidade e impacto, serão adaptados para o projeto específico. As 

saídas dessas atividades serão resumidas no plano de gerenciamento de riscos. 
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1.2 DEFINIÇÕES DE PROBABILIDADE E IMPACTO DE RISCOS 
 
Como definido pelo PMBOK (2007), o impacto pode ser analisado considerando as 

implicações para atendimento aos objetivos do projeto, quer seja: custo, tempo, 

escopo e qualidade. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 

 

O propósito da Identificação de Riscos é gerar uma lista e caracterizar quais riscos 

podem afetar os objetivos do projeto, tanto de forma positiva quanto negativa. Uma 

gestão eficaz de riscos depende fundamentalmente da Identificação dos Riscos. 

Portanto é vital que este processo esteja sistematizado. 

 

A identificação de Riscos considera o impacto sobre os objetivos do Projeto. Tais 

objetivos podem ser considerados nas dimensões qualidade, desempenho 

econômico-financeiro, prazo, segurança, saúde, imagem de empresa, entre outros.  

 

As atividades ligadas a gerencia de risco são mais facilmente acompanhadas 

através da utilização de fichas de controle de risco, uma ferramenta para registro e 

controle dos riscos de um projeto. 

 

Uma ficha de controle de risco é composta de quatro partes básicas: 

 

• Descrição do risco; 

• Analise de impacto e probabilidade; 

• Planos de contenção e contingência e 

• Históricos do acontecimento. 

 

Escolhido o foco da análise é importante explicitar em que moeda os resultados 

serão inseridos. As seguintes técnicas podem ajudar a Equipe do Projeto a 

identificar os riscos do projeto: 

 

• Brainstorming; 

• Opinião de especialistas; 

• Questionários; 

• Experiências anteriores; 

• Lições aprendidas; 

• Testes e experimentos; 

• Análise de outros Projetos. 
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A Equipe envolvida no projeto deve considerar entre outros fatores, os seguintes 

para a identificação dos riscos do projeto: 

 

• As especificações técnicas; 

• A declaração do escopo do projeto; 

• O estágio dos trabalhos; 

• A EAP e os pacotes de trabalhos.  

 

Do ponto de vista gerencial é de extrema importância que o gerente de projetos, 

determine uma pessoa para se responsabilizar por cada tipo de risco existente, pois 

há fatores de riscos onde ninguém é responsável ou que todos são responsáveis 

tendem a ser descuidados. 

 

O registro do nome da pessoa responsável pela identificação do fator de 
risco é outro aspecto importante do ponto de vista gerencial. Não é 
incomum que a pessoa designada para ser responsável pelo fator de risco 
tenha que recorrer, inicialmente a este indivíduo para discutir aspectos dos 
mais diversos relativos à incerteza que dá origem ao risco, à sua descrição, 
ao impacto que sua concretização teria sobre o projeto etc. (ALEMCAR, 
SCHMITZ, 2005 p 40). 

 

Com a equipe trabalhando em conjunto com o gestor de projetos será possível 

viabilizar o risco antes mesmo que ele ocorra, pois com uma pessoa responsável 

para detectar cada tipo de risco existente, será possível uma melhor visão do 

mesmo, vale ressaltar ainda que as fichas de controle sejam ferramentas essenciais, 

para uma eficaz solução do risco. 
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3. ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS 

 

Observa-se que a análise qualitativa de riscos prioriza riscos identificados através de 

métodos, pois as organizações podem se desempenhar mais nos projetos, se 

dirigindo aos riscos de alta prioridade, ou seja, análise qualitativa de riscos avalia a 

prioridade dos riscos, observando a possibilidade deles ocorrerem. 

 

Verifica-se também na análise qualitativa dos riscos, o impacto que os mesmos 

podem causar nos objetivos do projeto, entre outros fatores importantes na 

realização como: cronograma, escopo, prazo, tolerância a riscos, escopo e 

qualidade do projeto. 

 

“A abordagem qualitativa nos dá uma primeira dimensão do peso dos riscos. 

Podemos classificar as variáveis de probabilidade e impacto em escalas ordinais, 

variando, por exemplo, de muito baixo até muito alto” (SALLES JR et all, 2006, p 60). 

 

O objetivo da Avaliação Qualitativa do Risco é informar numa primeira instância, qual 

a dimensão do Risco para o Projeto. Para tanto, dois conceitos importantes são 

utilizados, o de Probabilidade e o de Impacto.  

 

• Probabilidade: avalia o grau de possibilidade dos riscos identificados ocorrerem.  

 

• Impacto: corresponde a consequência sobre o objetivo do projeto, se os riscos 

realmente ocorrerem. 

 

As definições dos níveis de probabilidade e impacto, e as entrevistas com 
especialistas, podem ajudar a corrigir desvios sistemáticos frequentemente 
presentes nos dados usados neste processo. O caráter crítico do prazo nas 
ações relacionadas ao risco pode aumentar a importância de um risco. Uma 
avaliação da qualidade das informações disponíveis sobre riscos do projeto 
também ajuda a entender a avaliação da importância do risco para o projeto 
(PMBOK, 2007 p 249). 
 
 

Através da análise qualitativa dos riscos é possível, de maneira rápida e econômica, 

estabelecer preferências para as respostas do planejamento de riscos. “A análise 
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qualitativa de riscos deve ser reexaminada durante o ciclo de vida do projeto para 

acompanhar as mudanças nos riscos do projeto” (PMBOK, 2007 p 250). 

 

A análise qualitativa de riscos se divide em três etapas: entradas, ferramentas e 

técnicas e saídas. 

 

 

3.1 ENTRADAS 
 

As entradas são normalmente usadas durante o processo de planejamento do 

projeto de riscos, se as mesmas não estiveram disponíveis no planejamento podem 

então ser usadas na analise qualitativa, que se subdividem em: 

 

Ativos de processos organizacionais: são os dados sobre os riscos de projetos 

decorridos, é a base de informação de lições estudadas, pode ser usada no 

processo de análise qualitativa de riscos. 

 

Declaração do escopo do projeto: os riscos de projetos mais comuns ou 

repetitivos tendem a ser mais bem alcançados. Os projetos que usam tecnologia 

inovadora e os projetos altamente complexos tendem a ter mais incertezas. Isso 

pode ser avaliado examinando a declaração do escopo do projeto. 

 

Plano de gerenciamento de riscos: os principais elementos do plano de 

gerenciamento de riscos para a análise qualitativa de riscos incluem funções e 

responsabilidades para conduzir o gerenciamento de riscos, orçamentos e atividades 

do cronograma para gerenciamento de riscos, categorias de risco, definição de 

probabilidade e impacto, a matriz de probabilidade e impacto e revisão das 

tolerâncias a risco das partes interessadas.  

 

Registro de riscos: um item importante do registro de riscos para a análise 

qualitativa de riscos é a lista de riscos identificados (PMBOK, 2007 p 250). 
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3.2 FERRAMENTAS E TÉCNICAS 
 

Avaliação de probabilidade de riscos: tem como principal finalidade investigar 

cada risco específico, investigando seu efeito potencial a respeito de um objetivo do 

projeto, bem como o tempo, custo, qualidade, entre outros. Até mesmo sobre os 

negativos. 

 
Identificado o risco faz-se uma avaliação detalhada sobre a probabilidade e o 

impacto. Vale ressaltar que os riscos tendem a ser avaliados por uma equipe em 

entrevistas e reuniões com participantes específicos para cada tipo de risco 

existente. Se for preciso uma pessoa fora do projeto pode ser de suma importância a 

participação. 

 
A probabilidade de cada risco e seu impacto em cada objetivo é avaliada 
durante a entrevista ou reunião. Os detalhes da explanação, inclusive as 
premissas que justificam os níveis atribuídos, também são registrados. As 
probabilidades e impactos de riscos são classificados de acordo com as 
definições fornecidas no plano de gerenciamento de riscos Às vezes, os 
riscos com probabilidade e impacto visivelmente baixos não serão 
classificados, mas serão incluídos em uma lista de observação para 
monitoramento futuro (PMBOK, 2007 p 251). 

 

Matriz de probabilidade e impacto: as classificações são atribuídas com 

fundamento avaliadas na probabilidade de impacto. “A avaliação da importância de 

cada risco e, portanto, a prioridade da atenção é normalmente realizada usando uma 

tabela de pesquisa ou uma matriz de probabilidade e impacto” (PMBOK, 2007 p 251). 

 

Com a matriz específica é possível classificar a prioridade do risco em baixa, 

moderada ou alta, usam-se termos descritivos ou numéricos ficando ao critério do 

gerente de riscos. 

 
Avaliação da qualidade dos dados sobre riscos: uma análise qualitativa dos 

riscos para ser confiável tem como foco dados exatos e imparciais. Uma técnica 

para avaliar esses dados é a qualidade dos riscos e a analise dos dados sobre os 

riscos. “Ela envolve examinar até que ponto o risco é entendido e também a 

exatidão, qualidade, confiabilidade e integridade dos dados sobre riscos” (PMBOK, 

2007 p 251). 

 



20  

Categorização de riscos: os riscos podem ser classificados pela fonte de riscos ou 

pela área do projeto afetada, possibilitando, dessa forma, respostas aos riscos mais 

eficazes. 

 

Avaliação da urgência do risco: são riscos que exigem respostas em curto prazo, 

isto é, são riscos considerados os mais urgentes. “Os indicadores de prioridade 

podem incluir o tempo para efetuar uma resposta a riscos, sintomas e sinais de 

alerta, e a classificação dos riscos” (PMBOK, 2007 p 251). 

 

 

3.3 SAÍDA 
 

Os registros dos riscos são feitos durante o processo de identificação dos mesmos, 

onde são atualizados com as informações obtidas na análise qualitativa de riscos 

incluídos no gerenciamento do projeto. As atualizações incluem: 

 

A classificação relativa ou a lista de prioridades dos riscos do projeto. A matriz 

de probabilidade e impacto pode então ser usada para classificar riscos de acordo 

com a sua importância individual. Em seguida, o gerente de projetos pode usar a 

lista priorizada para se concentrar nos itens de alta importância para o projeto, cujas 

respostas podem levar à melhores resultados do projeto. Os riscos podem ser 

listados por prioridade separadamente para custo, tempo, escopo e qualidade, pois 

as organizações podem valorizar mais um objetivo do que outro. Uma descrição da 

base para a probabilidade e o impacto avaliados deve ser incluída para os riscos 

avaliados como importantes para o projeto.  

Riscos agrupados por categorias. A categorização de riscos pode revelar causas-

raiz comuns do risco ou áreas do projeto que exigem atenção especial. A descoberta 

de concentrações de riscos pode aumentar a eficácia das respostas a riscos.  

Lista de riscos que exigem resposta em curto prazo. Os riscos que exigem uma 

resposta urgente e os que podem ser tratados em uma data posterior podem ser 

colocados em grupos diferentes.  

Lista de riscos para análise e resposta adicionais. Alguns riscos podem justificar 

análises adicionais, inclusive a análise quantitativa de riscos, além de ação de 

resposta. 
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 Listas de observação de riscos de baixa prioridade. Os riscos não avaliados 

como importantes no processo da análise qualitativa de riscos podem ser colocados 

em uma lista de observação para serem monitorados continuamente.  

Tendências dos resultados da análise qualitativa de riscos. Conforme a análise 

é repetida, uma tendência a riscos específicos pode se tornar evidente e pode fazer 

com que as respostas a riscos ou a análise adicional sejam mais, ou menos, 

urgentes/importantes (PMBOK, 2007 p 253). 
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4. ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS 

 
A análise quantitativa de riscos é realizada nos riscos que foram priorizados pelo 

processo da análise qualitativa, por motivo desses riscos afetarem significativamente 

o potencial do projeto. Esse processo analisa o efeito dos impactos, que são 

calculados atribuindo-lhes valor numérico monetário. A avaliação quantitativa dos 

riscos identificados no projeto nos permite obter informações sobre o 

comprometimento dos resultados previstos para o projeto, trazendo uma abordagem 

quantitativa para a tomada de decisões. 

 

Em uma simulação, o modelo do projeto é calculado usando técnicas de 

amostragem, usualmente referidas. Este processo usa técnicas como a simulação 

de Monte Carlo e a análise da árvore de decisão para: 

 

• Quantificar os possíveis resultados do projeto e suas probabilidades; 

• Avaliar a probabilidade de atingir objetivos específicos do projeto; 

• Identificar os riscos que exigem mais atenção quantificando sua contribuição 

relativa para o risco total do projeto; 

• Identificar metas realistas e alcançáveis de custo, cronograma ou escopo, 

quando fornecidos os riscos do projeto, 

• Determinar a melhor decisão de gerenciamento de projetos quando algumas 

condições ou resultados forem incertos (PMBOK, 2007 p 254). 

 

A qualidade destas informações é de vital importância para todo o processo. 

Informações inconsistentes gerarão resultados inconsistentes. “A análise quantitativa 

dos riscos preenche essa lacuna e fornece informações mais precisas para a 

avaliação mais adequada do projeto” (SALLES JR ET ALL, 2006). 

 

 Podemos colher insumos para realização da análise quantitativa de riscos 

baseando-se nas seguintes fontes: 

 

• Informações sobre projetos anteriores: projetos semelhantes de especialistas em 

riscos, banco de dados de riscos disponíveis comercialmente ou a partir de 

fontes próprias; 
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• Declaração do escopo do projeto; 

• Plano de gerenciamento de risco; 

• Registro de riscos: itens como listas de riscos identificados, classificação relativa 

ou lista de prioridades de riscos e riscos agrupados por categorias nos serão 

úteis como entradas para esse processo, 

• Plano de gerenciamento do projeto: onde serão analisados os planos de 

gerenciamento do cronograma do projeto e plano de gerenciamento de custo do 

projeto. 

 

De posse desses insumos, podemos empregar técnicas e ferramentas para gerir 

esses dados e transformá-los em informações para execução da análise quantitativa 

de riscos, tais como: 

 

I. TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO E COLETAS DE DADOS 

• Entrevistas: as técnicas de entrevistas são usadas para quantificar a 

probabilidade e o impacto dos riscos nos objetivos do projeto. 

• Distribuição de probabilidade: as distribuições contínuas de probabilidades 

representam a incerteza nos valores; como durações de atividades do 

cronograma e custos dos componentes do projeto. 

• Opiniões especializadas. 

 

II. ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS E TÉCNICAS DE MODELAGEM 

Comumente usamos determinadas técnicas para o bom desempenho da análise 

quantitativa de riscos. 

• Análise de sensibilidade: esta análise ajuda a determinar quais riscos 

apresentam maior impacto potencial no projeto. Ela examina a extensão com 

que a incerteza de cada elemento do projeto afeta o objetivo que esta sendo 

examinado quando todos os outros elementos incertos são mantidos em seus 

valores de linha de base. 

• Análise do valor monetário esperado(VME): a análise do valor monetário 

esperado (VME) é um conceito estatístico que calcula o resultado médio 

quando o futuro inclui cenários que podem ou não acontecer (por exemplo, a 

análise em condições de incertezas). 
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• Análise da árvore de decisão: essa análise descreve uma situação que está 

sendo considerada e as implicações de cada uma das escolhas disponíveis e 

cenários possíveis. 

• Modelagem e simulação: uma simulação do projeto utiliza um modelo que 

traduz as incertezas especificadas em um nível detalhado do projeto para o 

seu impacto potencial nos objetivos do projeto. Essas simulações são 

normalmente realizadas usando a técnica de Monte Carlo. Em uma simulação 

o modelo do projeto é calculado muitas vezes (iterado), sendo os valores das 

entradas randomizadas a partir de uma função de distribuição de 

probabilidades escolhidas para cada iteração a partir das distribuições de 

probabilidades de cada variável. 

 

O registro de riscos é iniciado no processo identificação de riscos e atualizado na 

análise qualitativa de riscos. Ele é novamente atualizado na análise quantitativa de 

risco. Tais atualizações incluem: 

 

• Análise probabilística do projeto. 

• Probabilidade de realização dos objetivos de custo e tempo. 

• Lista priorizada de riscos quantificados. 

• Tendências dos resultados da análise quantitativa de riscos. 
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5. PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS AOS RISCOS 

 

O planejamento de resposta ao risco, segundo professor Carlos A. Salles Júnior bem 

definiu, pode ser caracterizado pelos passos conforme abaixo: 

 

Existem inúmeros fatores que podem afetar ou influenciar o planejamento 
das respostas aos riscos do projeto. Isso pode ocorrer caso algum 
processo anterior não tenha sido efetivamente bem-feito. No entanto, a 
falta de informação sobre impactos e sobre as probabilidades de ocorrência 
dos riscos pode gerar opções de respostas incoerentes ou sem 
consistência (SALLES JR ET ALL, 2006, p 103). 

 

Identificar Estratégias: o tratamento do risco envolve a identificação das diversas 

opções para tratar os riscos. 

 

Quantificar Estratégias: cada alternativa de reação ao risco deve ser quantificada 

de forma a poder se avaliar o impacto de seu tratamento. Neste momento é 

importante verificar a coerência da estratégia com os objetivos e restrições do 

projeto. 

 

Selecionar Estratégias: as alternativas são então avaliadas e seleciona-se a opção 

mais adequada ao projeto. 

 

“O planejamento de respostas aos riscos do projeto é um processo que visa à 

elaboração de um plano de ações voltado ao aproveitamento das oportunidades, 

bem como à redução das ameaças aos objetivos do projeto” (SALLES JR ET ALL, 

2006, p 103). 

 

 Durante a escolha da estratégia mais apropriada, aspectos importantes devem ser 

levados em consideração, a saber: 

 

• Posição do projeto no seu ciclo de vida; 

• Tipo de contrato; 

• Exposição às ameaças; 

• Influência das oportunidades; 

• Nível de tolerância da organização; 
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• Aceitação de riscos; 

• Consequência de estouros de resultados; 

• Lições aprendidas em outros projetos. 

 

“Procura-se, com tais ações de respostas aos riscos do projeto, reduzir ou minimizar 

os possíveis impactos ou a probabilidade de um risco negativo no projeto, mas, por 

outro lado, agir de maneira oposta no caso de risco positivo, isto é, tentando 

maximizar seus resultados” (SALLES JR ET ALL, 2006, p 103). 

 
As possibilidades de resposta ao risco podem ser das mais variadas, entretanto, 

pode-se destacar as que usualmente são mais selecionadas e adotadas. 

 
Para riscos negativos  ou ameaças. 

• Aceitar – que pode ser passiva ou ativa, a passiva não há nenhuma ação 

vinculada, já a ativa estabelece uma reserva para contingência; 

• Mitigar - é a redução do impacto e ou probabilidade até um limite aceitável; 

• Transferir - confere a outra parte o gerenciamento da ameaça. Podem ocorrer 

através de seguros, alterações contratuais, subcontratados, definição de limite de 

responsabilidade, entre outros. 

 

Para riscos positivos ou oportunidades. 

• Ignorar – isto é a oportunidade é identificada, mas não há ação vinculada; 

• Provocar – visa garantir que a oportunidade ocorra, eliminando as incertezas e 

fazendo com que a oportunidade se efetive; 

• Melhorar – busca aumentar o valor esperado, maximizando a probabilidade e ou 

impacto; 

• Compartilhar – atribui a terceiros que podem capturar e potencializar melhor a 

oportunidade. 
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6. MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCO 

 

As respostas ao risco planejado são executadas durante o ciclo do projeto, mas vale 

ressaltar que o projeto deve ser monitorado continuamente para se verificar novos 

riscos, bem como mudanças ocorridas no risco. 

 

Monitoramento e controle de riscos (Seção 4.4) é o processo de 
identificação, análise e planejamento dos riscos recém-surgidos, 
acompanhamento dos riscos identificados e dos que estão na lista de 
observação, reanálise dos riscos existentes, monitoramento das condições 
de acionamento de planos de contingência, monitoramento dos riscos 
residuais e revisão da execução de respostas a riscos enquanto avalia sua 
eficácia (PMBOK, 2007 p 264). 
 

 

Nesse processo aplicam-se regras como: análise de tendência e variação, que vai 

exigir completamente o desempenho gerado durante a execução do projeto; o 

monitoramento de controle de riscos, que deve ser um processo continuo durante 

toda a execução do projeto. 

 

Outros objetivos do monitoramento e controle de riscos são determinar se: 

 

• as premissas do projeto continuam válidas; 

 

• o risco, conforme avaliado mudou seu estado anterior, usando a análise das 

tendências; 

 

• os procedimentos e políticas de gerenciamento de riscos adequados estão sendo 

seguidos; 

 

• as reservas para contingências dos custos ou do cronograma devem ser 

modificadas de acordo com os riscos do projeto. 

 

• no processo de monitoramento de risco pode-se escolher estratégias 

alternativas, como a escolha de um plano de contingência, para se realizar ações 

corretivas e ao mesmo tempo modificação no plano de gerenciamento do projeto. 

“O proprietário das respostas a riscos relata periodicamente ao gerente de 
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projetos a eficácia do plano, quaisquer efeitos não esperados e correções 

durante o andamento, necessários para o tratamento adequado do risco” 

(PMBOK, 2007 p 264). 

 
 
6.1 MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS: ENTRADAS 
 

Dividem as entradas do monitoramento de riscos em: 

 

Plano de gerenciamento de riscos: Este plano possui entradas importantes que 

incluem a designação de pessoas, inclusive dos proprietários dos riscos, de tempo e 

de outros recursos para o gerenciamento de riscos do projeto. 

 

Registro de riscos: O registro de riscos possui entradas importantes que incluem 

os riscos identificados e os proprietários dos riscos, as respostas a riscos acordados, 

ações específicas de implementação, sintomas e sinais de alerta de risco, riscos 

secundários e residuais, uma lista de observação de riscos de baixa prioridade e as 

reservas para contingências dos custos e tempo. 

 

Solicitações de mudança aprovadas: As solicitações de mudança aprovadas 

podem incluir modificações como métodos de trabalho, termos do contrato, escopo e 

cronograma. As mudanças aprovadas podem gerar riscos ou mudanças nos riscos 

identificados e essas mudanças precisam ser analisadas em relação a efeitos no 

registro de riscos, plano de respostas a riscos ou plano de gerenciamento de riscos. 

 

Informações sobre o desempenho do trabalho: As informações sobre o 

desempenho do trabalho inclusive a situação das entregas do projeto, ações 

corretivas e relatórios de desempenho, são entradas importantes do monitoramento 

e controle de riscos. 

 

Relatórios de desempenho: Os relatórios de desempenho fornecem informações 

sobre o desempenho do trabalho do projeto, como uma análise que pode influenciar 

os processos de gerenciamento de riscos (PMBOK, 2007 p 265). 
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6.2 MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS: SAÍDAS 
 

Atualização de registro de riscos: 
• Os resultados das reavaliações de riscos, auditorias de riscos e revisões 

periódicas de riscos. Esses resultados podem incluir atualizações de 

probabilidades, impactos, prioridades, planos de respostas, propriedade e outros 

elementos do registro de riscos. Os resultados também podem incluir riscos 

encerrados que não são mais aplicáveis. 

• Os resultados reais dos riscos do projeto e das respostas a riscos podem ajudar 

os gerentes de projetos a planejar levando em conta o risco em toda a 

organização, e também em projetos futuros. Isso termina o registro de 

gerenciamento de riscos do projeto, é uma entrada do processo encerrar o 

projeto e integra os documentos de encerramento do projeto. 

 

Mudanças solicitadas: A implementação de planos de contingência ou de soluções 

alternativas frequentemente resulta em uma necessidade de mudança no plano de 

gerenciamento do projeto para responder a riscos. As mudanças solicitadas são 

preparadas e submetidas ao processo “Controle”, integradas de mudanças como 

saídas do processo “Monitoramento” e controle de riscos. As solicitações de 

mudança aprovadas são emitidas e se tornam entradas do processo Orientar e 

gerenciar a execução do projeto e do processo Monitoramento e controle de riscos. 

 

Ações corretivas recomendadas: As ações corretivas recomendadas incluem 

planos de contingência e planos de soluções alternativas. Estes últimos são 

respostas que não foram planejadas inicialmente, mas que são necessárias para 

tratar riscos emergentes que não foram identificados anteriormente ou foram aceitos 

passivamente. As soluções alternativas devem ser documentadas de forma 

adequada e incluídas nos processos Orientar e gerenciar a execução do projeto e 

Monitorar e controlar o trabalho do projeto. As ações corretivas recomendadas são 

entradas do processo Controle integrado de mudanças. 

 

• Ações preventivas recomendadas: As ações preventivas recomendadas são 

usadas para assegurar a conformidade do projeto com o plano de gerenciamento 

do projeto (PMBOK, 2007 p 265). 
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7. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 

A comunicação e informação têm como principais funções: ligar o gerenciamento de 

riscos a outros setores de gestão, bem como facilitar a melhoria de gerenciamento 

de riscos e sua continua melhoria. 

 

O monitoramento contínuo e a revisão garantem ao gestor que novos riscos sejam 

detectados logo no inicio, possibilitando dessa forma planos de ação. A principal 

característica desse item é a lista de acompanhamento de riscos identificados para 

as ações do tratamento de riscos. Vale ressaltar que é de suma importância que seja 

feita a revisão do registro de riscos em uma lista com novos itens de ação para o 

tratamento de riscos. 

 

 

7.1 PROCESSOS ROTINEIROS DE MONITORAMENTO 
 

• O gerenciamento de riscos deve ser um item de pauta permanente para as 

reuniões de acompanhamento de projetos; 

 

• A ferramenta elementar é a lista de acompanhamento dos riscos; 

 

• Inicialmente, a lista conterá todos os riscos classificados como externos; 

 

• Para cada risco na lista de acompanhamento, o progresso e a eficácia do 

tratamento dos riscos serão revistos; 

 

• Riscos extremos, altos e médios para qual o tratamento eficaz foi concluído, 

devem ser reavaliados e classificados (PMBOK, 2007). 

 

 

7.2 REVISANDO O REGISTRO DE RISCO 
 

O banco de dados é uma das principais ferramentas de monitoramento e controle de 

riscos. O mesmo enumera os riscos classificados e as referencias no plano de ação. 
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Torna-se indispensável que o gerente de projetos mantenha o registro de risco 

atualizado. 

 

A natureza dos riscos muda com o andamento do projeto, uma revisão constante do 

risco tem que esta adaptada ao gerenciamento do projeto, realizando uma reunião 

mensal de acompanhamento do projeto. 

 

As análises devem ser realizadas através de atividades chaves de planejamento e 

revisão técnica do projeto, bem como nos principais pontos de transição, 

concorrência, negociação do contrato, entre outros.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma característica de grandes projetos é o fato deles apresentarem riscos. A grande 

totalidade dos projetos como num todo é de grande complexidade em termos de 

execução e, portanto repletos de riscos.  É então neste contexto que a Gestão de 

Riscos tem forte relação com a Segurança Empresarial. 

 

O Gerenciamento de riscos trabalha justamente com a incerteza que há nos 

projetos, visando à identificação de problemas potenciais e de oportunidades antes 

que ocorram, com o objetivo de eliminar ou reduzir a probabilidade de ocorrência e o 

impacto de eventos negativos para os objetivos do projeto, além de potencializar os 

efeitos da ocorrência dos eventos positivos. 

 

Entender estes riscos e montar estratégias para enfrentá-los é necessário para 

assegurarmos resultados desejados para os empreendimentos. Foi com esta visão 

que o presente trabalho, buscou apresentar propostas para subsidiar ações 

estratégicas para projetos, atingindo maior confiabilidade nos preços de 

contratações, melhorando os resultados dos projetos e criando um histórico de 

riscos por tipo de projeto, de forma a integrá-lo à gestão estratégica das 

organizações. 

 

Colocamos como sugestão a utilização deste modelo de implantação do sistema de 

gerenciamento de riscos em projetos nos mais diversos seguimentos, evidenciando 

a utilização de todas as etapas do processo, visando obter informações antecipadas 

sobre os riscos e buscando tratá-los preventivamente, para que os resultados 

permaneçam dentro dos valores e tolerâncias aceitáveis,  objetivando o sucesso do 

empreendimento.    
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