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GERENCIAMENTO DE RISCOS DO

PROJETO

� O gerenciamento de riscos do projeto inclui os

processos que tratam da realização de

identificação, análise, respostas, monitoramento

e controle e planejamento do gerenciamento de

riscos em um projeto; a maioria desses processos

é atualizada durante todo o projeto.
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PROJETO
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O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE

RISCO INCLUI:

� Planejamento do gerenciamento de riscos –

decisão de como abordar, planejar e executar as

atividades de gerenciamento de riscos de um projeto.

� Identificação de riscos – determinação dos riscos

que podem afetar o projeto e documentação de suas

características.

� Análise qualitativa de riscos – priorização dos

riscos para análise ou ação adicional subsequente

através de avaliação e combinação de sua

probabilidade de ocorrência e impacto.



O PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE

RISCO INCLUI:

� Análise quantitativa de riscos – análise numérica do

efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.

� Planejamento de respostas a riscos – desenvolvimento de

opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as

ameaças aos objetivos do projeto.

� Monitoramento e controle de riscos –

acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento

dos riscos residuais, identificação dos novos riscos, execução

de planos de respostas a riscos e avaliação da sua eficácia

durante todo o ciclo de vida do projeto.



DEFINIÇÃO DE RISO

� O risco do projeto é um evento ou condição

incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo

ou negativo sobre pelo menos um objetivo do

projeto, como tempo, custo, escopo ou qualidade

(ou seja, em que o objetivo de tempo do projeto é a

entrega de acordo com o cronograma acordado;

em que o objetivo de custo do projeto é a entrega

de acordo com o custo acordado, etc.).



ENTENDENDO O RISCO

� Um risco pode ter uma ou mais causas e, se ocorrer,

um ou mais impactos. Por exemplo, uma causa pode

ser a necessidade de uma licença ambiental para

fazer o trabalho ou a insuficiência de pessoal

designado para o design do projeto.

� O evento de risco é que a agência responsável por

conceder a autorização pode levar mais tempo que o

planejado para emitir uma autorização ou o pessoal

de design disponível e designado pode não ser

adequado para a atividade.



ENTENDENDO O RISCO

� O risco do projeto se origina da incerteza que está

presente em todos os projetos. Os riscos

conhecidos são aqueles que foram identificados e

analisados, e esses riscos podem ser

considerados no planejamento usando os

processos descritos neste capítulo.



ENTENDENDO O RISCO

� Os riscos desconhecidos não podem ser

gerenciados de forma proativa e uma resposta

prudente da equipe do projeto seria alocar

contingência geral contra esses riscos, e também

contra todos os riscos conhecidos para os quais

pode não ser econômico ou possível desenvolver

uma resposta proativa.



ENTENDENDO O RISCO

� As pessoas e, por extensão, as organizações tomam

atitudes em relação aos riscos que afetam a exatidão

da percepção dos riscos e a forma como respondem aos

riscos. As atitudes em relação aos riscos devem ser

explicitadas sempre que possível.

� Uma abordagem consistente do risco que atenda aos

requisitos da organização deve ser desenvolvida para

cada projeto, e a comunicação do risco e o seu

tratamento devem ser abertos e transparentes.



PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO

RISCO: FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Análise e reuniões de planejamento

� As equipes de projetos realizam reuniões de

planejamento para desenvolver o plano de

gerenciamento de riscos. Os participantes dessas

reuniões podem incluir o gerente de projetos,

membros da equipe do projeto selecionados e

partes interessadas, qualquer pessoa da organização

que tenha responsabilidade no gerenciamento das

atividades de execução e planejamento de riscos,

e outras pessoas, conforme necessário.



PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO

O plano de gerenciamento de riscos inclui os

seguintes:

1. Metodologia.

2. Funções e responsabilidades.

3. Orçamentação.

4. Tempos.

5. Categorias de risco.

6. Definições de probabilidade e impacto de riscos.



MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO

� Os riscos são priorizados de acordo com suas

possíveis implicações para o atendimento dos

objetivos do projeto.

� A abordagem típica de priorização de riscos é

usar uma tabela de pesquisa ou uma matriz de

probabilidade e impacto



MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO



IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

� A identificação de riscos determina os riscos que

podem afetar o projeto e documenta suas

características. Os participantes das atividades de

identificação de riscos podem incluir: gerente de

projetos, membros da equipe do projeto, equipe de

gerenciamento de riscos (se designada), especialistas

no assunto de fora da equipe do projeto, clientes,

usuários finais, outros gerentes de projetos, partes

interessadas e especialistas em gerenciamento de

riscos



IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

� A identificação de riscos é um processo iterativo

porque novos riscos podem ser conhecidos conforme o

projeto se desenvolve durante todo o seu ciclo de vida

� A frequência de iteração e quem participa de cada

ciclo irão variar de caso para caso. A equipe do

projeto deve ser envolvida no processo de forma

que possa desenvolver e manter um sentimento de

propriedade e de responsabilidade em relação aos

riscos e às ações de respostas a riscos associadas.



IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Revisões da documentação

� Pode ser realizada uma revisão estruturada da

documentação do projeto, incluindo planos,

premissas, arquivos de projetos anteriores e

outras informações. A qualidade dos planos e

também a consistência entre esses planos e com

as premissas e requisitos do projeto podem ser

indicadores de risco do projeto.



IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Técnicas de coleta de informações

� Os exemplos de técnicas de coleta de informações

usados na identificação de riscos podem incluir:

� Brainstorming. A meta do brainstorming é obter

uma lista abrangente de riscos do projeto. A equipe do

projeto normalmente realiza o brainstorming,

frequentemente com um conjunto multidisciplinar

de especialistas que não fazem parte da equipe.

Ideias sobre o risco do projeto são geradas sob a

liderança de um facilitador.



IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

� Técnica Delphi. A técnica Delphi é um meio de

alcançar um consenso entre especialistas. Nesta

técnica, os especialistas em riscos de projetos

participam anonimamente. Um facilitador usa um

questionário para solicitar ideias sobre os riscos

importantes do projeto. As respostas são resumidas e

então redistribuídas para os especialistas para

comentários adicionais. O consenso pode ser

alcançado após algumas rodadas desse processo



IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

� Entrevistas. As entrevistas com participantes

experientes do projeto, partes interessadas no

projeto e especialistas no assunto podem

identificar os riscos. As entrevistas são uma das

principais fontes de coleta de dados sobre

identificação de riscos.



IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS



IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Identificação da causa-raiz.

� Esta é uma investigação das causas essenciais

dos riscos de um projeto. Ela refina a definição do

risco e permite o agrupamento dos riscos por

causas.

� É possível desenvolver respostas a riscos

eficazes se a causa-raiz do risco for abordada.



IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

� Análise dos pontos fortes e fracos,

oportunidades e ameaças (SWOT).

� Esta técnica garante o exame do projeto de cada

uma das perspectivas da análise SWOT, para

aumentar a amplitude dos riscos considerados.



ANÁLISE DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

� As listas de verificação de identificação de riscos

podem ser desenvolvidas com base nas

informações históricas e no conhecimento que

foram acumulados a partir de projetos anteriores

semelhantes e de outras fontes de informação.



ANÁLISE DE PREMISSAS

� Todos os projetos são concebidos e desenvolvidos

com base em um conjunto de hipóteses, cenários

ou premissas. A análise das premissas é uma

ferramenta que explora a validade das premissas

conforme elas se aplicam ao projeto. Ela

identifica os riscos do projeto causados pelo

caráter inexato, inconsistente ou incompleto das

premissas.



ANÁLISE DE PREMISSAS



TÉCNICAS COM DIAGRAMAS

As técnicas com diagramas para estudo de riscos podem incluir:

� Diagramas de causa e efeito. Estes também são conhecidos

como diagramas de Ishikawa ou diagramas espinha de peixe e

são úteis para identificar causas de riscos.

� Diagramas do sistema ou fluxogramas. Estes mostram

como os diversos elementos de um sistema se inter-relacionam

e o mecanismo das causas

� Diagramas de influência. Estes são representações gráficas

de situações que mostram influências causais, ordenação dos

eventos por tempo e outras relações entre variáveis e

resultados.



REGISTROS DE RISCOS

� As saídas principais da identificação de riscos são

as entradas iniciais do registro de riscos, que se

torna um componente do plano de gerenciamento

do projeto.

� O registro de riscos contém basicamente os

resultados dos outros processos de gerenciamento

de riscos conforme eles são realizados.



LISTA DE RISCOS IDENTIFICADOS

� São descritos os riscos identificados, incluindo suas

causas-raiz e as premissas incertas do projeto.

� Os riscos podem cobrir quase qualquer tópico, mas

alguns exemplos incluem os seguintes: Alguns itens

grandes com prazos de entrega longos estão no

caminho crítico. Poderia haver o risco de disputas nos

portos atrasarem a entrega e, subsequentemente,

atrasarem o término da fase de construção..



LISTA DE RESPOSTAS POSSÍVEIS

� As respostas possíveis a um risco podem ser

identificadas durante o processo Identificação

de riscos.

� Essas respostas, se identificadas, podem ser

úteis como entradas do processo Planejamento

de respostas a riscos



CAUSAS RAIZ DO RISCO

� Estas são as condições ou eventos fundamentais

que podem produzir o risco identificado.



CATEGORIAS DE RISCOS ATUALIZADAS

� O processo de identificar riscos pode levar à

adição de novas categorias de risco à lista de

categorias de risco. Talvez seja necessário

aprimorar ou alterar a EAR desenvolvida no

processo Planejamento do gerenciamento de

riscos com base nos resultados do processo

Identificação de riscos.



ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS

� A análise qualitativa de riscos inclui métodos de

priorização dos riscos identificados para ação

adicional, como análise quantitativa de riscos ou

planejamento de respostas a riscos. As

organizações podem melhorar o desempenho do

projeto de modo eficaz se concentrando nos riscos

de alta prioridade



ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS

� A análise qualitativa de riscos avalia a

prioridade dos riscos identificados usando a

probabilidade deles ocorrerem, o impacto

correspondente nos objetivos do projeto se os

riscos realmente ocorrerem, além de outros

fatores, como o prazo e tolerância a risco das

restrições de custo, cronograma, escopo e

qualidade do projeto



ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS

� 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.



ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS

� A análise qualitativa de riscos é normalmente

uma maneira rápida e econômica de estabelecer

prioridades para o planejamento de respostas a

riscos, e estabelece a base para a análise

quantitativa de riscos, se esta for necessária.

� A análise qualitativa de riscos deve ser

reexaminada durante o ciclo de vida do projeto

para acompanhar as mudanças nos riscos do

projeto.



ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Avaliação de probabilidade e impacto de

riscos

� A avaliação de probabilidade de riscos investiga a

probabilidade de cada risco específico ocorrer. A

avaliação de impacto de riscos investiga o efeito

potencial sobre um objetivo do projeto, como

tempo, custo, escopo ou qualidade, inclusive os

efeitos negativos das ameaças e os efeitos

positivos das oportunidades.



ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

� A probabilidade de cada risco e seu impacto em

cada objetivo são avaliados 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.



ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Matriz de probabilidade e impacto

� Os riscos podem ser priorizados para análise

quantitativa e resposta adicionais com base na sua

classificação. As classificações são atribuídas aos

riscos com base em sua probabilidade e impacto

avaliados

� 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.



ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

� A organização deve determinar as combinações

de probabilidade e impacto que resultam em uma

classificação de risco alto (“condição vermelha”),

risco moderado (“condição amarela”) e risco baixo

(“condição verde”).

� Em uma matriz em preto e branco, essas

condições podem ser indicadas pelos diferentes

tons de cinza



ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS



ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

� A pontuação do risco ajuda a orientar as respostas a

riscos. Por exemplo, riscos que, se ocorrerem, terão

um impacto negativo nos objetivos (ameaças) e que se

encontram na zona de alto risco (cinza escuro) da

matriz podem exigir ações prioritárias e estratégias

agressivas de resposta. As ameaças na zona de baixo

risco (cinza médio) podem não exigir nenhuma ação

de gerenciamento proativo, além da sua colocação em

uma lista de observação ou da sua adição a uma

reserva para contingências.



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS DADOS

SOBRE RISCOS

� Uma análise qualitativa de riscos exige dados

exatos e imparciais para ser confiável.

� A análise da qualidade dos dados sobre riscos é

uma técnica para avaliar o grau de utilidade dos

dados sobre riscos para o gerenciamento de

riscos. Ela envolve examinar até que ponto o risco

é entendido e também a exatidão, qualidade,

confiabilidade e integridade dos dados sobre

riscos.



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS DADOS

SOBRE RISCOS

� O uso de dados sobre riscos de baixa qualidade

pode levar a uma análise qualitativa de riscos de

pouca utilidade para o projeto. Se a qualidade dos

dados não for aceitável, talvez seja necessário

coletar dados de melhor qualidade. A coleta das

informações sobre riscos é muitas vezes uma

atividade difícil e consome mais tempo e recursos

do que os originalmente planejados.



CATEGORIZAÇÃO DE RISCOS

� Os riscos do projeto podem ser categorizados por

fontes de risco, pela área do projeto afetada ou

por outra categoria útil (por exemplo, fase do

projeto) para determinar as áreas do projeto mais

expostas aos efeitos da incerteza. O agrupamento

dos riscos por causas-raiz comuns pode

possibilitar o desenvolvimento de respostas a

riscos eficazes.



AVALIAÇÃO DE URGÊNCIA DO RISCO

� A abordagem dos riscos que exigem respostas a

curto prazo pode ser considerada mais urgente.

Os indicadores de prioridade podem incluir o

tempo para efetuar uma resposta a riscos,

sintomas e sinais de alerta, e a classificação dos

riscos.



ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS

A análise quantitativa de riscos é realizada nos

riscos que foram priorizados pelo processo Análise

qualitativa de riscos por afetarem potencial e

significativamente as demandas conflitantes do

projeto. O processo Análise quantitativa de riscos

analisa o efeito desses eventos de risco e atribui

uma classificação numérica a esses riscos.



ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS

� 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.



ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS

� 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.



ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Técnicas de representação e coleta de dados

� Entrevistas. As técnicas de entrevistas são

usadas para quantificar a probabilidade e o

impacto dos riscos nos objetivos do projeto. As

informações necessárias dependem do tipo de

distribuições de probabilidades que será usado.

� Por exemplo, as informações seriam coletadas nos

cenários otimista (baixo), pessimista (alto) e mais

provável para algumas distribuições comumente

usadas, e a média e o desvio padrão para outras.



ESTIMATIVA DE CUSTOS



ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

� A análise de sensibilidade 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 está sendo examinado quando todos

os outros elementos incertos são mantidos em

seus valores de linha de base.



ANÁLISE ÁRVORE DE DECISÃO

� Em geral, a análise da árvore de decisão é

estruturada usando um diagrama da árvore

de decisão que descreve uma situação que está

sendo considerada e as implicações de cada uma

das escolhas disponíveis e cenários possíveis. Ela

incorpora o custo de cada escolha disponível, as

probabilidades de cada cenário possível e o

retorno de cada caminho lógico alternativo.



DIAGRAMA DE ÁRVORE DE DECISÃO



MODELAGEM E SIMULAÇÃO

� Uma simulação do projeto utiliza um modelo que traduz as

incertezas especificadas em um nível detalhado do projeto

para seu impacto potencial nos objetivos do projeto.

� Em uma simulação, o modelo do projeto é calculado muitas

vezes (iterado), sendo os valores das entradas

randomizados a partir de uma função de distribuição de

probabilidades (por exemplo, custo dos elementos do projeto

ou duração das atividades do cronograma) escolhida para

cada iteração a partir das distribuições de probabilidades

de cada variável.



ESTRATÉGIA PARA RISCOS NEGATIVOS

OU AMEAÇAS

As principais estratégias são: prevenir, transferir e mitigar.

� Prevenir. A prevenção de riscos envolve mudanças no

plano de gerenciamento do projeto para eliminar a ameaça

apresentada por um risco adverso, para isolar os objetivos

do projeto do impacto do risco ou para flexibilizar o objetivo

que está sendo ameaçado, como extensão do cronograma ou

redução do escopo. O esclarecimento dos requisitos,

obtenção de informações, melhoria da comunicação ou

aquisição de especialização podem prevenir alguns riscos

que surgem no início do projeto.



ESTRATÉGIA PARA RISCOS NEGATIVOS

OU AMEAÇAS

� Transferir. A transferência de riscos exige a passagem do impacto

negativo de uma ameaça para terceiros, juntamente com a

propriedade da resposta. Essa transferência de riscos

simplesmente confere a uma outra parte a responsabilidade

por seu gerenciamento; ela não elimina os riscos. A transferência da

responsabilidade pelo risco é mais eficaz quando está relacionada

à exposição a riscos financeiros. A transferência de riscos quase

sempre envolve o pagamento de um prêmio de risco à parte que

assume o risco.

� As ferramentas de transferência podem ser bem diferentes e incluem,

entre outros: seguros, seguros-desempenho, garantias, etc. Os

contratos podem ser usados para transferir responsabilidades por

riscos especificados para uma outra parte.



ESTRATÉGIA PARA RISCOS NEGATIVOS

OU AMEAÇAS

� Mitigar. A mitigação de riscos exige a redução da

probabilidade e/ou impacto de um evento de risco adverso até

um limite aceitável. A realização de ações no início para

reduzir a probabilidade e/ou o impacto de um risco que

está ocorrendo no projeto é frequentemente mais eficaz do que

a tentativa de reparar os danos após a ocorrência do risco. A

adoção de processos menos complexos, realizando mais testes,

ou a escolha de um fornecedor mais estável constituem

exemplos de ações de mitigação. A mitigação pode exigir a

elaboração de protótipos para reduzir o risco decorrente do

incremento de escala a partir de um modelo de bancada, para

um dado processo ou produto.



ESTRATÉGIAS PARA RISCOS POSITIVOS

OU OPORTUNIDADES

As principais são: explorar, compartilhar ou melhorar

� Explorar. Esta estratégia pode ser selecionada para

riscos com impactos positivos nos pontos em que a

organização deseja garantir que a oportunidade seja

concretizada. Esta estratégia tenta eliminar a incerteza

associada a um risco positivo específico fazendo com que a

oportunidade definitivamente aconteça. A exploração de

forma direta das respostas inclui a designação de recursos

mais capacitados para o projeto a fim de reduzir o tempo

para término ou a fim de fornecer uma qualidade maior do

que a originalmente planejada.



ESTRATÉGIAS PARA RISCOS POSITIVOS

OU OPORTUNIDADES

� Compartilhar. O compartilhamento de um risco

positivo envolve a atribuição da propriedade a

terceiros que possam capturar melhor a

oportunidade em benefício do projeto. Os exemplos de

ações compartilhadas incluem a formação de

parcerias, equipes, empresas de propósito específico

ou joint ventures para compartilhamento de riscos,

que podem ser estabelecidas com o objetiv

expresso de gerenciar oportunidades.



ESTRATÉGIAS PARA RISCOS POSITIVOS

OU OPORTUNIDADES

� Melhorar. Esta estratégia tem como objetivo modificar o

“tamanho” de uma oportunidade através do aumento da

probabilidade e/ou dos impactos positivos e pela

identificação e maximização dos principais acionadores

desses riscos de impacto positivo. Procurar facilitar ou

fortalecer a causa da oportunidade e direcionar e reforçar

de forma proativa suas condições de acionamento podem

aumentar a probabilidade. Os acionadores de impacto

também podem ser direcionados, tentando aumentar a

suscetibilidade do projeto à oportunidade.



ESTRATÉGIA PARA AMEAÇAS E

OPORTUNIDADES

� Aceitação: Uma estratégia adotada porque

raramente é possível eliminar todos os riscos do

projeto. Esta estratégia indica que a equipe do

projeto decidiu não mudar o plano de

gerenciamento do projeto para tratar um risco

ou que não consegue identificar qualquer outra

estratégia de resposta adequada. Pode ser

adotada tanto para ameaças como para

oportunidades.



ESTRATÉGIA PARA RESPOSTAS

CONTINGENCIADAS

� Algumas respostas são projetadas para uso somente

se determinados eventos ocorrerem. Para alguns

riscos, é adequado que a equipe do projeto faça um

plano de respostas que será executado somente em

certas condições predefinidas, se for considerado que

haverá alerta suficiente para implementar o plano. Os

eventos que provocam a resposta de contingência,

como marcos intermediários não cumpridos ou

obtenção de uma prioridade mais alta de um

fornecedor, devem ser definidos e acompanhados.



MONITORAMENTO DE RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Reavaliação de riscos

� O processo Monitoramento e controle de riscos frequentemente

exige a identificação de novos riscos e a reavaliação de riscos,

usando os processos deste capítulo conforme adequado. As

reavaliações de riscos do projeto devem ser agendadas

regularmente. Por exemplo, se surgir um risco que não era

esperado no registro de riscos ou não estava incluído na lista

de observação, ou se o impacto desse risco nos objetivos for

diferente do esperado, a resposta planejada poderá não ser

adequada. Será então necessário realizar um planejamento de

respostas adicional para controlar o risco.



MONITORAMENTO DE RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Auditorias de riscos

� As auditorias de riscos examinam e documentam

a eficácia das respostas a riscos no tratamento

dos riscos identificados e de suas causas-raiz, e

também a eficácia do processo de gerenciamento

de riscos.



MONITORAMENTO DE RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Análise das tendências e da variação

� As tendências da execução do projeto devem ser

revisadas usando os dados de desempenho. A análise de

valor agregado e outros métodos de análise das tendências

e da variação do projeto podem ser usados para monitorar o

desempenho geral do projeto. Os resultados dessas análises

podem prever os possíveis desvios do projeto no término em

relação ao custo alvo e ao cronograma alvo. Os desvios em

relação ao plano de linha de base podem indicar o impacto

potencial de ameaças ou oportunidades.



MONITORAMENTO DE RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Medição do desempenho técnico

� A medição do desempenho técnico compara as

realizações técnicas durante a execução do

projeto com o cronograma do plano de

gerenciamento do projeto de realizações técnicas.

O desvio, como apresentação de mais, ou menos,

funcionalidades do que as planejadas em um

marco, pode ajudar a prever o grau de sucesso da

realização do escopo do projeto.



MONITORAMENTO DE RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Análise das reservas

� Durante toda a execução do projeto podem ocorrer

alguns riscos, com impactos positivos ou negativos

nas reservas para contingências do cronograma ou do

orçamento. A análise das reservas compara a

quantidade restante das reservas para contingências

com a quantidade restante de risco em qualquer

momento do projeto, para determinar se a reserva

restante é adequada.



MONITORAMENTO DE RISCOS: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Reuniões de andamento

� O gerenciamento de riscos do projeto pode ser um

item da pauta das reuniões periódicas de

andamento. Esse item pode ocorrer logo ou levar

muito tempo, dependendo dos riscos identificados, da

sua prioridade e dificuldade de resposta. O

gerenciamento de riscos fica mais fácil quanto mais

for praticado e discussões frequentes sobre riscos

facilitam e aumentam a exatidão do entendimento dos

riscos, especialmente das ameaças.



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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