
Teoria

Em um cenário de concorrência global, a velocidade na implantação de mudanças é crítica no posicionamento
competitivo das organizações, e os projetos, como vetores de transformação, têm na sua eficácia uma contribuição
crítica. Mais que a eficiência na execução, conforme as recomendações das diversas metodologias e melhores práticas

de gerenciamento de projetos disponíveis, é preciso avançar em direção à eficácia do empreendimento em relação ao
negócio no qual está inserído. Ou seja, a eficiência é indispensável mas pode não ser suficiente quando o crítérío de
avaliação se desloca para o valor efetivamente gerado para a organização. Junte a esse crítérío a forte demanda por '
velocidade e tornam-se evidentes as dificuldades em atender ao tradicional equilíbrío entre escopo, custo e prazo proposto
pelas metodologias. Para atender a tal simultaneidade de requisitos, este artigo propõe que as metodologias tradicionais

sejam ajustadas a partir de um enfoque fortemente estratégico do gerenciamento dos riscos. A partir desse enfoque torna-
se possível acelerar os processos nos quais as oportunidades permitam e aprofundar a avaliação e planejamento somente
naqueles em que as ameaças assim o exijam, com isso, combinando velocidade e foco para chegar à eficácia.

Introdução
Considerando um projeto como

um meio de atingir objetivos críticos
para um determinado negócio, deixa-se
de considerar a sua conclusão pura
e simples como o foco, e passa-se a
valorizar a obtenção dos benefícios
vislumbrados. Se não se comprova que
os benefícios foram atingidos, o projeto
não pode ser considerado um sucesso,
mesmo tendo sido concluído no tempo
e custos planejados. Tanto a eficiência
na execução do projeto (importante mas
não suficiente) como a eficácia devem
ser consideradas como forma de efetiva-
mente agregar valor no negócio ao qual
projeto está associado.

Em um cenário de competição glo-
balizada, a demanda por velocidade na
conclusão dos projetos tornou-se ainda
mais intensa e crítica. Ela trouxe ainda a
necessidade de se desenvolver projetos
em ambientes mais complexos e com
muitas decisões sob incerteza, que, se
não identificadas ou não adequadamen-
te tratadas, prejudicarão a eficácia final
do projeto.

De forma mais abrangente, entre
uma proposta ainda bruta e a sua con-
solidação em valor para um indivíduo

ou organização há um caminho a
percorrer. Esse caminho começa com
um alto grau de incerteza que deve
ser reduzido de forma a aumentar as
possibilidades de atingir os objetivos
desejados. A gestão desse caminho é,
de fato, a sua gestão de riscos, e todas
as metodologias ou melhores práticas
recomendadas são, de fato, respostas
estruturadas a riscos usuais já viven-
ciados anteriormente. O uso prático da
gestão de riscos, desde a avaliação da
proposta inicial até o início da operação
para realização do benefício, de forma
integrada, é a linha condutora desta
proposta.

Contexto
A participação da gestão de riscos

nas práticas de gestão de projetos vem
ganhando paulatinamente importância,
no entanto, apenas como mais uma
disciplina entre muitas. Este artigo
propõe torná-la um ponto de suporte
para a eficácia dos projetos, utilizando-
a de acordo com o conceito amplo
que vem se firmando como gestão de
incertezas (Ward and Chapman, 2003).
Nesse conceito é dada igual importância

à avaliação tanto de ameaças quanto de
oportunidades passíveis de impactar o
resultado do projeto. Adicionalmente,
uma abordagem estratégica com a
identificação de forças e fraquezas no
ambiente do projeto também dá supor-
te à identificação do melhor caminho
em direção ao resultado pretendido.

Com a publicação dos padrões para
gestão de portfólio e gestão de progra-
mas de projetos, pelo PMI - Project
Management Institute, consolidaram-se
práticas referentes à seleção de uma
proposta de projeto para o portfólio da
organização.

A análise de riscos preliminar
pode auxiliar na seleção das propostas
examinando qualitativa e quantitativa-
mente as ameaças e oportunidades que
acompanham cada uma delas. Do pon-
to de vista racional, as propostas com
maiores benefícios potenciais e me-
nores probabilidades de concretização
das ameaças deveriam ter a prioridade,
exceto em casos estratégicos especiais.

O exame global do portfólio deve
levar em consideração a exposição total
às ameaças identificadas e procurar
balanceá-lo de forma que a organização
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possa empreender projetos de maior incerteza sempre equili-
brados por projetos com oportunidades mais acessíveis (baixa
incerteza). Assim, em uma espécie de compensação interna no
portfólio, a organização pode ajustá-lo ao seu perfil de tolerân-
cia a riscos daquele momento. Trata-se de realizar um ajuste
fino da relação entre valor das oportunidades perseguidas
contra as ameaças associadas, tendo como referência o limite
de exposição a perdas característicos daquela organização e as
necessidades gerais do negócio.

A estruturação dos projetos em programas com objetivos
definidos permite, por sua vez, gerir melhor e de forma mais
abrangente as ameaças e oportunidades que envolvem a reali-
zação de tais objetivos. A visão do ambiente em que o progra-
ma será desenvolvido e a gestão de todas as partes interessadas
e/ou afetadas pela execução e produtos do programa são críticas
para a sua eficácia.

Em resumo, a gestão objetiva de ameaças e oportunidades
na montagem do portfólio e na estruturação dos programas é
de fundamental importância para aumentar a possibilidade de
sucesso, ou geração efetiva de valor para a organização, confor-
me definido anteriormente.

Ao chegar ao nível do projeto propriamente dito, muito do
que aplicaremos é parte integrante das práticas de gestão de
programas, porém adaptado ao foco individual do projeto.

Acelerando os projetos
A rigor, dependendo do nível de maturidade da organiza-

ção na gestão de projetos, pode ou não haver um portfólio e
programas avaliados e estruturados que já tenham conside-
rado questões críticas referentes a oportunidades e ameaças
aos seus objetivos. O procedimento a seguir considera que o
projeto pode ter um encaminhamento isolado sem a avaliação
prévia em um programa.

Avaliação preliminar de projeto com ganhos mensuráveis
e que envolva geração de valor a partir de vendas adicionais
(Figuras 1 a 4).

Análise qualitativa de riscos /ameaças:
Na Figura 1, a cada ameaça será atribuída uma proba-

bilidade e impacto em escala qualitativa (10% a 90%). A
multiplicação da probabilidade pelo impacto gerará uma ava-
liação numérica de cada item, permitindo selecionar as mais
importantes para posterior tratamento quantitativo e plano de
reação (aceitar, evitar, mitigar, transferir).

Análise qualitativa/oportunidades:
Para as oportunidades (Figura 2), aplica-se o mesmo tra-

tamento com plano de reação focado em aceitá-las, estimulá-
las ou potencializá-las.

Simulação quantitativa de riscos
Considerando, por exemplo, como indicador de renta-

bilidade o valor presente líquido (VPL) correspondente ao
fluxo de caixa gerado pelo projeto, devem ser identificadas
as variáveis mais importantes que impactem o seu cálculo,
e montado o modelo em forma de planilha de cálculo, na
qual a amplitude da variação esperada para cada variável será
registrada; e sobre a qual será realizada a simulação de Monte
Cario, conforme diagrama mostrado na Figura 3.

Ressalta-se que a simulação é realizada usando softwares
específicos para essa finalidade. Um resultado típico de simu-
lação quantitativa de riscos pode ser visto na Figura 4.

A análise da curva (Figura 4) indica que 90% dos resulta-
dos ficaram acima de US$ 2,7 milhões, tendo como extremos
US$ 1,6 milhões e US$ 6,0 milhões. O projeto é atrativo e
não mostra possibilidade de valor presente líquido negativo. A
comparação com outros projetos de mesma natureza permiti-
rá a seleção.

Realizando os projetos
Para projetos imersos em restrições diversas e demandas

por velocidade, uma abordagem mais enfática a partir da
análise e gestão dos riscos do projeto pode nos proporcionar
oportunidades de ajustar/agilizar e focalizar a metodologia
padrão conforme as características e circunstâncias em que
será desenvolvido o projeto.

A primeira análise a ser feita será a verificação SWOT
- "Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats", adap-
tada para o projeto (ver Duncan Haughey e David Tilk,
2000/2003) usando o enfoque estratégico, a exemplo da
gestão de programas. Isso permite que se tenha uma visão
inicial mais clara dos fatores críticos que envolvem o projeto.



Uma lista de verificação básica de fatores de impacto poderia
auxiliar na caracterização/teste inicial. Conforme a resposta a
cada um dos itens, teremos um fator positivo ou negativo:

A-Fatores internos (forças ou fraquezas)
A-a) Já foram realizados projetos similares recentemente?
A-b) O escopo e seus benefícios estão claramente definidos e

mensurados se possível?
A-c) A proposta é claramente aderente aos objetivos estraté-

gicos?
A-d) Há premissas importantes a serem consideradas?
A-e) Qual o nível de complexidade?
A-f) Quais as restrições presentes (recursos, tempo,...)?
A-g) O ambiente interno é favorável?
A-h) Há mudanças drásticas como resultado do projeto?
A-i) Quais as demandas críticas de cada uma das panes

interessadas acima?
A-j) A equipe de projeto tem experiência técnica e de gestão

compatível com a exigência o projeto?
A-l) A equipe do projeto está fisicamente próxima ou distante?
A-m) Há necessidades especiais de comunicação?
A-n) Em caso de situações críticas, qual das restrições permite

alguma negociação: escopo"? (épossível reduzi-lo ou dividi-lo em
partes?); Tempo? (há alguma flexibilidade na data de entrega?);
Custo? (há alguma flexibilidade no orçamento?)

A-o) A estimativa inicial de custo é consistente?
A-p) A estimativa original de prazo é consistente?
A-q) Há recursos humanos disponíveis para realizá-lo?
A-r) Há alguma restrição crítica de prazo?
A-s) O projeto envolve inovação de qualquer natureza?
A-t) As atividades de suprimento estão integradas ao projeto

ou em gerência independente?

B-d) Os "stakeholders", clientes e "sponsors" estão claramen-
te identificados? Qual o posicionamento de cada um frente ao
projeto?

B-e) O "sponsor" demonstra interesse efetivo na conclusão do
projeto?

B-f) Há alguma interdependência com outros projetos?
B-g) Há necessidade de licenciamento específico para colocar o

produto do projeto em operação?
As respostas já indicarão quais disciplinas da gestão de

projetos são mais críticas demandando mais atenção e plane-
jamento, incluindo reações adequadas ao que for identificado.
As menos críticas poderão ser tratadas de maneira mais
informal, agilizando os trabalhos.

Uma forma alternativa seria a análise qualitativa de riscos
focada na execução do projeto conforme as Figuras 5 e 6.

Da mesma forma anterior (Figuras 1 e 2), a seleção para
plano de respostas nas Figuras 5 e 6 se dará comparando o
resultado do produto probabilidade x impacto.

Tal exercício permitirá identificar claramente o contexto
em que o projeto deverá ser executado e que reações são
necessárias para torná-lo mais, consistente e/ou aumentar as
suas possibilidades de atingir o resultado esperado.

Entretanto, as ameaças mais comuns e impactantes giram
em torno de um escopo pouco claro, ou incompleto, e restri-
ções de prazo e tempo. Sendo esse o caso, para o primeiro a
verificação meticulosa dos requisitos expressos e implícitos
junto ao cliente/usuário do produto do projeto é fundamental.
A seguir, tanto o orçamento (Figura 10) quanto o cronograma
(Figura 8) devem ser revisados e, após identificar a amplitude
das incertezas presentes nos custos de cada item e na duração
de cada tarefa, sujeitos a análise quantitativa de risco usando
a simulação de Monte Cario. As distribuições de probabili-
dade sobre a data e prazo finais nos permitirão agregar mais
informação onde for maior o impacto ou utilizar as contin-
gências necessárias para atingir o nível de confiança desejado.
Vejamos os exemplos nas Figuras 7 a n.

- Dadas as incertezas identificadas nas durações indivi-
duais das etapas (Figura 7), o projeto poderá terminar entre
15/10/09 e 13/12/09, sendo que a data originalmente estima-
da (06/11/09) tem apenas 28% de probabilidade (Figura 8).



- Olhando a curva de probabilidade acumulada (Figura 8),
pode-se identificar claramente que, sem qualquer ação miti-
gadora, a data de entrega a ser considerada deverá ser a média
(12/11/09) acrescida de um período de contingência de 15
dias, atingindo a data de 27/11/09 com 95% de probabilidade.

- O risco remanescente (Figura 8 na parte extrema direita
da curva) é de apenas 5% e corresponde a 16 dias x 5%, ou
cerca de um dia.

Ao examinar o gráfico resultante da análise de sensibili-
dade (Figura 9), a identificação das tarefas/etapas de maior
impacto permite um tratamento adicional focado nessas
etapas para tentar acelerá-las, e daí todo o cronograma (opor-
tunidades).

Dadas as incertezas identificadas nos custos de cada item
do orçamento (Figura 10), o custo total tem 95% de probabili-
dade de ficar entre $ 4,3 M a $ 4,9 M (Figura n).

- O custo total original ($ 4,6 M) tem apenas 51% de pro-
babilidade de ocorrer (Figura n).

- Olhando a probabilidade acumulada (Figura 11), pode-se
identificar claramente que, sem qualquer ação mitigadora, o
custo total a ser considerado deverá ser a média ($ 4,61 M)
acrescido de um valor de contingência de $ 0,32 M (6,9%),
totalizando em $ 4,9 M com 95% de probabilidade.

- O risco remanescente (Figura n) na parte extrema
direita da curva) é de apenas 5% e corresponde a $ 0,35 M x
5%, ou $ 17.500,00. (essa exposição deve ser avaliada contra
a tolerância a riscos do projeto ou da própria organização na
qual tal projeto será executado).

O gráfico resultante da análise de sensibilidade (não mos-
trado, mas similar à Figura 9), neste caso também permitiria
identificar os itens que apresentam oportunidade de reduzir o
custo total do projeto (oportunidades).

Execução e entrega
Durante a fase e execução do projeto propriamente dita,

a equipe deve revisitar em suas reuniões a análise original e
voltar a verificar que fatores ainda podem prejudicar o sucesso
do projeto e aqueles que podem suportar tal sucesso. Não é
incomum que novos aspectos e situações surjam e precisem
ser tratados pelo grupo. Além disso, a utilização de indicado-
res de performance quanto a custo e prazo (análise de valor
agregado) são ferramentas críticas que indicam tendência e
permitem correções de rumo antes que o problema esteja
definitivamente instalado.

já na fase de entrega, uma nova verificação especifica
deve ser feita de forma a tentar facilitar a passagem para a
fase de produção dos resultados. A passagem inadequada
prejudicará a eficácia global e comprometerá todo esforço
anterior.

Como exemplo de itens de verificação, poderíamos ter:
A Toda a documentação necessária à operação e manuten-

ção futuras está estruturada e disponibilizada?

B. Todo o treinamento necessário à operação e manutenção
foi realizado?

C. Foram realizados os testes de aceite e corrigidos os proble-
mas?

D. Tais testes foram acompanhados pelo pessoal de operação
e manutenção e por fornecedores críticos?

E. Ainda há partes afetadas pelo produto do projeto resisten-
tes a sua adoção? Como tratá-las?

F. Como garantir a participação das partes interessadas favo-
ráveis ao produto do projeto?

C. Foi verificada e atualizada a necessidade de um plano
de gestão de mudança e comunicação consistente com
impacto do projeto?

H. Foi avaliada a necessidade de manter alguma estrutura
de apoio durante o período inicial de operação do novo
sistema (operação assistida)?

l. Foi avaliada a estrutura de garantias junto aos fornecedo-
res críticos?

j. Foram identificados e disponibilizados os componentes
críticos reserva?

K. Foram identificados os contatos nos fornecedores críticos
aos quais recorrer em caso de problemas?

L. Foi realizada e registrada a análise critica do projeto (lições
aprendidas) ?

M. Oportunidades futuras de melhoria através de projetos
complementares foram identificadas e registradas?

Considerações finais
Claramente, a abordagem centrada na gestão das ameaças

e oportunidades (riscos), desde a seleção para o portfólio até o
planejamento para operação e geração do benefício, permite
enriquecer fortemente a compreensão dos fatores críticos
para o sucesso daquele projeto específico. Ressalta-se que
tudo que foi tratado anteriormente encontra-se no universo do
que pode ser estimado pelos especialistas. A abordagem não
cobre os fatores desconhecidos e não previsíveis, logo deve
ser complementada pelas disciplinas que lidam com aspectos
não mensuráveis. Um exemplo típico para a aceleração do
projeto é a coesão da equipe, a gestão de comunicação interna
e com os stakeholders. A realização de reuniões semanais, ou
mesmo diárias em casos extremos, e a emissão de relatórios
regulares de avanço são exemplos de ações cruciais na presen-
ça de restrições acentuadas.



Ameaças

Escopo+ Técnica + Políticas Internas

Escopo incompleto/ alterações ao longo

Dados básicos inconsistentes/ imprecisos

Dependência da conclusão de outros projetos

Expectativas irreal quanto aos resultados

Premissas/ pré-requisitos exagerados/ irreais

Tecnologia + Equipamento + Contrato

Falha por utilização de tecnologia não totalmente dominada

Falha por inadequação aos nossos processos

Falha por especificação dos equipamentos incompleta

Falha por inexperiência dos fornecedores dos equipamentos

Equipamentos propostos não atendem aos requisitos mínimo

Contratos de serviços não são renovados durante o projeto

Compras centralizadas sem prioridade ao projeto

Contratos de compra não prevêem transferência da tecnologia

Fornecedores não detalham garantia de performance

Fornecedores não garantem atendimento rápido

Indisponibilidade de máquinas especiais para o serviço

Indisponibilidade de softwares especiais para o projeto

Prazo + Custo +RH

Baixa capacitação das empresas associadas para o projeto

Treinamento insuficiente da equipe

Equipe limitada em número

Indisponibilidade de pessoal especializado adicional

Baixa motivação do pessoal associado

Atraso por cronograma irreal e sem folgas

Atraso por cronograma sem bases consistentes

Atraso por caminho crítico não identificado claramente

Restrição de tempo muito acentuada

Estouro orçamento por estimativa de custos imprecisa

Estouro orçamento por estimativa de custos sem folgas

Restrição de verba muito acentuada

Não operação por treinamento insuficiente na entrega

Variação cambial desfavorável

Elevação do preço do aço

Ambiente Externo + Ambiente Interno + Outros

Restrições legais em evolução exigirão complementação

Baixo comprometimento do cliente interno

Baixa integração/comunicação assoc.+ pessoal próprio

Alteração climática desfavorável durante a montagem

Retenção de material/ equip. importado na alfândega

Greve do pessoal contratado-obras

Greve de caminhoneiros

Danos aos equipamentos no transporte

Roubo de peças durante o transporte

Simultaneidade de obras na região dificultam mão-de-obra

Figura 5. Lista de verificação - ameaças /projeto.

É importante mencionar que a abordagem em sua avalia-
ção preliminar é recomendada para todos os tipos de projeto,
pois ela permite caracterizar a complexidade do ambiente de
realização e do próprio projeto, indicando onde e quando será
necessário aprofundar a análise até o nível da simulação de
Monte Cario, conforme ilustrado anteriormente, ou quando
poderemos acelerar ao máximo a execução tomando riscos
compatíveis com a estrutura em que se realiza o projeto. Por
outro lado, a abordagem exige um conhecimento mínimo
das metodologias básicas de gestão de projetos por parte
do grupo. Não é possível graduar o uso de uma ferramenta
desconhecida em seus princípios.

Como conclusão, temos que a gestão de projetos cen-
trada na análise estratégica e gerenciamento das ameaças
e oportunidades presentes é uma abordagem alternativa às
metodologias conhecidas e que busca acelerar as entregas
de um projeto sem perder o foco na sua eficácia em gerar os
resultados buscados.

Mais do que isso, ela permite separar os projetos mais
simples, passíveis de maior velocidade sem prejuízo da
eficácia, daqueles mais complexos, que requerem tratamento
mais profundo. No caso de maior complexidade/incerteza,
identifica em quais disciplinas se concentram os problemas,
permitindo focalizar o esforço de avaliação e planejamento
balanceando velocidade contra eficácia.

Como subproduto, a abordagem permite identificar com-
plexidades/incertezas não aparentes de outra forma, as quais
impactando escopo, recursos financeiros e tempo necessário
podem levar ao cancelamento do projeto, caso a organização
utilize estágios sucessivos de avaliação/decisão. Com isso
evita-se a destruição de valor resultante de um projeto inade-
quadamente concebido, porém executado de forma acelerada.

A seguir, podemos ter uma visão resumida da abordagem
proposta. Primeiramente com as diversas fases envolvidas
pela gestão ampla de riscos (Figura 12) e, na seqüência, os
níveis de tratamento do projeto (Figura 13).

Oportunidades

Escopo + Técnica + Políticas Internas

Realizar projeto conjugado nas 3 plantas

Tecnologia + Equipamento + Contrato

Contração pode ser feita para as 3 plantas

Volume maior permitirá custos menores de aquisição

Prazo + Custo + RH

Variação cambial favorável

Queda do preço do aço

Ambiente Externo + Ambiente Internos + Outros

Simultaneidade c/ outros projetos p/ compras e contratação

Figura 6. Lista de verificação oportunidades/projeto.
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