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Gerenciamento de Riscos
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O que é risco para um projeto

• Qualquer aspecto que envolva certo grau de incerteza, que possa impactar

o resultado do projeto é um risco.

• O gerenciamento de riscos envolve identificação, avaliação e resposta aos

riscos do projeto, a fim de minimizar a probabilidade e o impacto das

consequências de eventos adversos.
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Identificação dos riscos

• A identificação de riscos inclui a determinação de quais riscos podem afetar

desfavoravelmente o projeto e quais são as consequências de cada risco.

• A maneira mais comum de identificar a fonte de riscos é a técnica de

brainstorming.

• O gestor do projeto deve sempre envolver os principais membros da equipe

de projetos, na identificação das fontes de risco.

• Cada membro da equipe do projeto oferece sua própria experiência e

discernimento para ajudar a desenvolver uma lista de fontes possíveis.
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Muitos riscos podem ser identificados e

dependem do tamanho do projeto,

maturidade da equipe de projetos e

informação histórica de outros projetos

semelhantes já desenvolvidos, entre outros

fatores.
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Avaliação de riscos

• A avaliação de cada risco envolve a determinação da probabilidade de que

o evento de risco ocorra e o grau de impacto que este teria sorbe o objetivo

do projeto.

• A esses dois fatores, pode-se atribuir uma classificação de Alto, Médio e

Baixo.

• Aconselha-se, nessa fase, a elaborar uma matriz de avaliação de riscos,

que irá mapear, quantificar e qualificar cada item identificado.
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Matriz de Avaliação de Riscos

Risco Consequên-

cia

Chance

de Ocor-

rência

(B,M,A)

Impacto

(B,M,A)

Fator

desencadea-

dor

Responsa-

bilidade

Plano de 

resposta

Chuva no 
dia do 
evento

Baixo
comparecimen
to de público
Prejuízo
financeiro

M A Previsão do 
tempo dois dias
antes do evento

Laura Reservar
um espaço
coberto.

Mudança
da
legislação

Alterações
não previstas
no projeto
software

M A Acompanhar
Diário Oficial e 
Informes
oficiais

João Parametri-
zar o siste-
ma ao má-
ximo.
Contato
com ana-
listas jurí-
dicos
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Plano de contingência

• Um plano de contingência é um conjunto de ações predefinidas, que serão

colocadas em prática se o risco ocorrer.

• A maioria dos planos de contingência exige o gasto de fundos adicionais

com o uso de recursos adicionais, aumentos inesperados de preços e

assim por diante.
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Monitoramento de Risco

• Envolve a revisão regular da matriz de avaliação de riscos durante todo o

projeto.

• É importante avaliar todos os riscos para determinar se há alguma

probabilidade de ocorrência ou de impacto em potencial de qualquer dos

riscos.
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Controlando o projeto

• O segredo para um controle de projeto eficaz é medir o progresso real e

compará-lo ao progresso planejado de forma regular e oportuna, tomando

uma ação corretiva imediata, se necessário.

• O processo de controle de projeto envolve a coleta regular de dados sobre

o desempenho do projeto, a comparação do desempenho real com o

planejado e a aplicação de ações corretivas se o desempenho real está

abaixo do planejado.
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Gerenciamento de Cronograma
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Datas de Início e Conclusão do Projeto

• Com o objetivo de estabelecer uma linha base para o projeto, deve-se

estimar uma data inicial e uma data de conclusão exigida para o

projeto.

• O diagrama de rede é um exemplo de visualização rápida e fácil das

tarefas a serem executadas
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Visualização tarefas finalizadas
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Diagrama de Gantt

• O diagrama de Gantt também permite visualizar o projeto com suas linhas

base
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Chamada de Proposta

• Agora que você já aprendeu um pouco mais sobre riscos, cronogramas e

custos, vamos abordar de forma mais detalhada a Chamada de Proposta

(CP).

• O objetivo da CP é declarar, de modo abrangente e em detalhes, o que é

necessário, do ponto de vista do cliente, para se atender à necessidade

identificada.
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Fases de uma Chamada de Proposta (CP)

1. Especificação de serviço

» 1.1 Identificar as necessidades de informações técnicas

» 1.2 Determinar as melhores abordagens para promover a compra e a
utilização de serviços

2. Requisitos

3. Produtos a serem entregues

4. Aprovações necessárias

5. Tipo de contrato

7. Data de entrega

8. Cronograma

9. Condições de pagamento

10. Conteúdo da proposta (pelo menos: abordagem, produtos a ser entregue,
cronograma, experiência, equipe e custos)

11. Critérios para avaliação de propostas (abordagem – 30%, experiência –
30%, preço – 30% e cronograma – 10%)
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Estimativas de Custo de Projeto

• Estimam-se os custos de um projeto quando uma proposta é elaborada

para ele.

• Quando fica decidido que o projeto proposto será realizado, é necessária a

elaboração de um orçamento, ou plano, para definir como e quando os

recursos serão gastos durante a execução do projeto.

• Diversos aspectos devem ser monitorados constantemente durante o

projeto, tais como:

1. O valor real acumulado gasto desde o início do projeto.

2. O valor agregado acumulado do trabalho realizado desde o início;

3. O valor orçado acumulado que se planejou gastar, com base no

cronograma do projeto, no início do projeto.
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• Se, em qualquer ponto do projeto, for observado que o valor do orçamento

vem sendo ultrapassado ou que o valor do trabalho desempenhado não

está acompanhando o valor real gasto, deve-se empregar uma ação

corretiva.

• Quando os custos de um projeto ficam for a de controle, torna-se muito

difícil concluir o projeto de acordo com o orçamento.

• Identificar com antecedência as variações de custo possibilita empregar

uma ação corretiva antes que a situação piore.
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Estimativas de custo do projeto

• A seção de custos de uma proposta pode incluir tabelas de custos

estimados do fornecedor para elementos como:

• Mão de obra: essa parte fornece os custos estimados das várias categorias

profissionais que possivelmente trabalharão no projeto.

• Materiais: essa parte fornece o custo dos materiais que o fornecedor ou a

equipe precisa comprar para o projeto.

• Subfornecedores e consultores: contratação de profissionais específicos e

externos ao projeto.

• Equipamentos e aluguel de instalações: equipamentos específicos e que

serão necessários somente ao projeto.

• Viagens: custos com viagens devem ser incluídos no planejamento de

custos.
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Como controlar

• O planejamento de custos pode ser feito de diversas formas, mas a mais

simples e comum é a planilha de cálculo.

• Não importa como, mas o que é importa é esse controle ser feito!

• Veja alguns exemplos:
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Exercícios
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• Leia o estudo de caso “Aeroporto Denver International”

• Reuna-se com seu grupo e realize as etapas abaixo:

1. Identificar os principais requisitos desse projeto

2. Identificar os principais riscos desse projeto.

3. Identifique os profissionais necessários para o projeto.

4. Qual seria o seu plano de contingência para esses riscos?

5. Monte a Matriz de Avaliação de Riscos desse projeto

6. Quais foram os pontos mais críticos desse projeto?
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