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RESUMO 

 

 

A crescente busca pela utilização do gerenciamento de projetos enquanto diferencial 

estratégico no mercado atual e, mais recentemente, a procura pelo gerenciamento de 

projetos formal e estruturado, como parte da estratégia competitiva da organização, 

associadas à popularização do termo maturidade, justificam o conceito de maturidade 

em gerenciamento de projetos e a existência dos modelos para estudo deste tema. Neste 

cenário de crescimento da importância do Gerenciamento de Projetos, uma área que tem 

se tornado cada vez mais relevante é a do Gerenciamento de Riscos. Esta dissertação 

tem o objetivo de avaliar o nível de maturidade em gestão de riscos de uma organização 

provedora de projetos de automação tipo turn key. Para isso, será realizada uma 

adaptação de modelos de maturidade em gestão de riscos identificados na literatura 

através da revisão bibliométrica. Foi utilizada uma abordagem de pesquisa quali-quanti, 

um método de pesquisa ação, com um instrumento de pesquisa constituído em um 

roteiro de perguntas fechadas, sendo aplicado em entrevistas estruturadas. Após 

aplicação do modelo de maturidade em gestão de riscos proposto, em uma empresa de 

automação, identificou-se as principais deficiências da organização e foi proposto um 

plano de ações visando à elevação do nível da maturidade organizacional em 

gerenciamento de riscos e o incremento dos projetos concluídos com sucesso. 
 

Palavras-Chave: Gerenciamento de riscos; Riscos; Modelo de Maturidade; Gerenciamento de 

Projetos; Sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ABSTRACT 

 

 

The increasing use of project management as strategic differential in our market and, 

most recently, the search of formal and structured project management, as part of 

organizational competitive strategy, in association with the maturity concept 

popularization, justify the concept of project management maturity and the existence of 

project management maturity models. In this scenario of Project Management’s growth, 

Risk Management has become each more relevant. This dissertation aims to assess risk 

management maturity level of an automation turn key projects provider company. For 

this proposal, an adaptation of risk management maturity models identified in the 

literature through bibliometric review. A quantitative research approach was applied, a 

method of action research, with a research instrument consisting in closed questions, 

applied in structured interviews. After applying the proposed risk management maturity 

model, in an automation company It were identified the main shortcomings and 

proposed an action plan aimed at raising the level of organizational risk management 

maturity and the increase of successfully completed projects. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O objetivo deste capítulo é formular a situação problema a ser fundamentada e 

detalhada, descrever e justificar a importância do estudo, definir os objetivos a serem 

alcançados, apresentar a delimitação da pesquisa, e por fim, detalhar a estrutura de 

organização do trabalho. 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Por definição, projeto é um empreendimento temporário, com um início e um 

fim definidos com o objetivo de criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. O 

término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir 

que esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, ou 

quando o mesmo não for mais necessário (PMBOK, 2013). 

Para Teller, Kock e Gemünden (2014), um projeto visa propiciar algum tipo de 

benefício ou vantagem competitiva. Apesar dos benefícios potenciais advindos do 

gerenciamento de projetos, infelizmente estes não podem ser alcançados sem transpor 

barreiras como a complexidade do projeto, requerimentos especiais dos clientes e 

mudanças de escopo, reestruturação organizacional, mudanças de tecnologia e riscos.  

A manutenção da estrutura dos negócios, bem como a demanda por aumento da 

rentabilidade, acaba gerando a necessidade de aumento das vendas e de suas respectivas 

margens de contratação. Este cenário acaba incrementando as dificuldades na execução 

dos projetos, especialmente, no que diz respeito a manter as margens de execução iguais 

as de contratação, pois questões relevantes associadas a, prazo, custo, escopo, e 

requisitos de qualidade acabam sendo deixadas à margem dos resultados imediatos de 

vendas que são submetidos à alta direção. 

Com prazos e orçamentos apertados em função da competição entre as empresas 

pelo mercado e projetos com escopo cada vez mais complexo em função dos desafios 

tecnológicos, faz-se necessário que as empresas adaptem suas políticas, métodos e 

procedimentos na execução dos projetos para atender às expectativas dos clientes 

potenciais, mas sem descuidar do planejamento dos riscos. 

Por outro lado, Cárdenas, Al Halman e Van Tol (2014) ressalta que o 

conhecimento de projetos acumulado até o presente momento permite notar que, por 

mais diferentes que sejam o objetivo e o tamanho dos projetos nos mais diversos 

Comentado [P1]: deixe ele aqui, quietinho, está ótimo 
assim! 
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mercados, eles compartilham algumas características comuns, inclusive riscos, ou seja, 

o uso da base de conhecimento das organizações adquirida em projetos passados é de 

grande valia para o processo de gerenciamento de riscos de novos projetos.  

Os mesmos autores reforçam que uma das estratégias para gerar as condições 

necessárias para as empresas se manterem úteis e competitivas no mercado está a gestão 

e, em particular, o compartilhamento de conhecimento. Sob este aspecto, espera-se que 

as organizações possam se apoiar no compartilhamento do conhecimento, mais 

especificamente em instrumentos e aspectos comportamentais para contribuir no 

processo de gerenciamento de riscos em projetos. 

Além disto, segundo Rabechini Júnior e Carvalho (2013) a eficácia do 

gerenciamento de riscos foi uma das preocupações mais evidentes de executivos e 

profissionais envolvidos com projetos, principalmente diante da crise financeira 

mundial de 2008. O fracasso de projetos ou mesmo a constatação de perdas de 

oportunidades nos negócios das empresas foram sinais claros de que tais evidências se 

tornaram mais intensas. 

Segundo Bakker, Boonstra e Wortmann (2011), o gerenciamento de riscos, 

desde seu planejamento até o desenvolvimento das respostas aos riscos, deve ser 

realizado na concepção do projeto, no momento do planejamento inicial, antes de ser 

tomada a decisão de executar ou não o projeto, e posteriormente, durante todo o ciclo 

de vida do projeto. Estas atividades são cíclicas, ou seja, as respostas aos riscos podem 

levar à identificação de novos riscos, assim como gerar alterações no que havia sido 

previamente definido em processos de outras áreas de conhecimento como, por 

exemplo, escopo, tempo, custos e qualidade. 

 Desta forma, Berssaneti (2015) afirma que existe estreita relação entre o nível de 

sucesso dos projetos de uma empresa e sua maturidade para executá-los. Todas as 

empresas desejam atingir bom nível de maturidade em gerenciamento de projetos, mas a 

prática tem revelado que nenhuma empresa se torna madura nessa ciência rapidamente. 

A maturidade em gestão de projetos é o desenvolvimento de sistemas e processos que 

são repetitivos e garantem alta probabilidade de que cada um deles seja um sucesso.  

O programa Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®) 

(PMI, 2013) define que a maturidade organizacional em gerenciamento de projetos pode 

ser verificada por meio da existência de melhores práticas na organização, as quais 

podem ser observadas por meio das capacidades e dos resultados comprovados. A 

Comentado [P2]: se for o mesmo artigo, deixe assim, se for 
outro, tem que citar aqui e por nas referências 
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literatura aponta, ainda, a existência de alinhamento entre as estratégias de negócios e 

projetos como um índice de maturidade. 

Assim, a implementação e a manutenção das diretrizes e as boas práticas 

estabelecidas no Guia PMBOK® têm importância para o incremento da maturidade 

organizacional em gerenciamento de projetos. Além disto, também é fundamental que 

os gerentes de projetos das organizações cumpram de forma eficaz suas funções de 

planejamento e monitoramento e controle dos projetos. Entretanto, surge o 

questionamento sobre a importância da disponibilização de ferramentas eficientes e o 

compartilhamento de técnicas, que permitam os gerentes executarem estas atividades de 

forma padronizada, independente do grau de experiência e formação acadêmica para 

poder gerenciar e controlar os riscos inerentes aos projetos. 

Desta forma, espera-se que este trabalho possa auxiliar organizações da área de 

automação provedoras de projetos tipo turn key, que tenham possíveis lacunas em seus 

processos e aumentar sua efetividade quanto à gestão de riscos nos projetos. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Bakker, Boonstra e Wortmann (2011), a aplicação dos conhecimentos, 

processos, habilidades, ferramentas e técnicas presentes em guias de boas práticas em 

gerenciamento de projetos, tal como o Guia PMBOK®, aumentam de forma 

significativa a possibilidade de sucesso na execução de projetos. 

Ao longo dos últimos anos, as empresas fornecedoras de projetos de automação 

de elevado nível tecnológico têm enfrentado um quadro de forte erosão da margem de 

lucro dos seus projetos e fluxo de caixa negativo devido, principalmente, a uma falta de 

abordagem consistente quanto ao gerenciamento de riscos. Isso ocorre, muitas vezes, 

em decorrência de processos aplicados de forma heterogênea pelos gerentes de projeto 

ou em decorrência de metodologias que não estão alinhadas às demandas atuais do 

mercado e à complexidade dos projetos face os desafios tecnológicos impostos. 

Como consequência do cenário exposto, observou-se nos principais 

competidores e na empresa objeto de estudo processos de reestruturação massivos e 

fechamento de determinadas unidades de negócio com o objetivo de evitar a 

contaminação das organizações. 
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Neste ambiente de negócios uma série de pesquisas recentes têm sido 

promovidas por diversos autores, tais como: Rabechini Júnior e Carvalho (2013), 

Berssaneti (2014), Bakker, Boonstra e Wortmann (2011), Jani (2011), Teller, Kock e 

Gemünden (2014) e Zwikael et al. (2013) para identificar a influência de uma gestão de 

riscos madura no sucesso dos projetos, especialmente no caso de projetos com elevado 

nível de riscos, fato este que faz parte do cotidiano dos projetos na área de automação. 

A conclusão observada na literatura é a relacionamento diretamente proporcional entre 

o nível de planejamento e o sucesso dos projetos. 

Desta forma, a análise sobre a relação entre o nível de maturidade de uma 

organização e as diretrizes estabelecidas no PMBOK® podem contribuir com a 

indicação de ações de melhora e procedimentos que impeçam a degradação ou que 

permitam a expansão do negócio. Assim, este trabalho pode auxiliar empresas que 

lidam com projetos complexos a aumentar sua efetividade organizacional através do 

alinhamento dos objetivos organizacionais às demandas do mundo corporativo, 

sugerindo ações que visem auxiliar organizações, com atividades fim similares, nos 

processos relativos ao gerenciamento de riscos. 

 

1.3 OBJETIVOS GERAIS 

 

O objetivo principal do presente estudo é avaliar o nível de maturidade em 

gestão de riscos de uma organização provedora de projetos de automação tipo turn key. 

Foram definidos os objetivos específicos listados abaixo: 

 Identificar conceitos de gestão de risco; 

 Identificar conceitos de sucesso em projetos; 

 Identificar modelos de maturidade em gerenciamento de riscos em projetos; 

 Analisar modelos de maturidade em gerenciamento de riscos em projetos; 

 Adaptar modelo de maturidade em gerenciamento de riscos em projetos 

escolhido com base nos modelos mais atuais encontrados na literatura; 

 Analisar o nível de maturidade em gestão de riscos de uma organização de 

projetos de automação tipo turn key; 

Após os objetivos, pode-se definir a questão de pesquisa: 
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Como se avalia o nível de maturidade em gestão de riscos de uma organização 

provedora de projetos de automação tipo turn key? 

  

 As questões secundárias são: 

 Quais são os conceitos de gestão de risco? 

 Quais são os conceitos de sucesso em projetos? 

 Quais são os modelos de maturidade em gerenciamento de riscos em projetos? 

 Como são os modelos de maturidade em gerenciamento de riscos em projetos? 

 Como adaptar um modelo de maturidade em gerenciamento de riscos em 

projetos com base nos modelos mais atuais encontrados na literatura? 

 Como se encontra o nível de maturidade em gestão de riscos de uma organização 

de projetos de automação tipo turn key? 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O presente estudo está delimitado na avaliação do nível da maturidade, 

utilizando uma versão adaptada das metodologias propostas por Hillson (1997), Santos 

(2007), Ongel (2009), Pangeran (2012), Jia et al. (2013) e Mu et al (2014) em seus 

respectivos trabalhos, em gerenciamento de riscos de uma empresa de automação que 

fornece projetos tipo turn key nos seguintes segmentos: Utilidades (Geração, 

Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica), Óleo e Gás e Infraestrutura (Ferrovias, 

Metrovias e Aeroportos). 

Desta forma, não serão investigados outros aspectos do gerenciamento de 

projetos, sendo estes apresentados apenas para o auxílio na definição do contexto da 

maturidade organizacional, e não serão empregados outros modelos de avaliação de 

maturidade conhecidos. 

Também não é objetivo do presente trabalho alongar-se na discussão conceitual 

acerca de risco, incerteza e oportunidade, sendo realizada apenas a apresentação dos 

principais conceitos. 

  

Comentado [P3]: OK, boa ideia, do Fernando 
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1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

  O presente trabalho está organizado conforme os capítulos abaixo e seus 

respectivos conteúdos: 

No capítulo 1, a introdução, este capítulo, foram apresentados os aspectos gerais 

sobre o tema da pesquisa, descreve a situação problema a ser estudada, procurando 

entender o cenário na qual está inserida, sua abrangência e delimitação. É dividido em 

formulação do problema, justificativa do estudo, objetivos, delimitação do tema e, por 

fim, organização do trabalho. 

No capítulo 2, a revisão teórica, foi iniciada com a bibliometria, em que se 

levantou o núcleo de partida composto por artigos para a revisão teórica. Além disso, o 

capítulo apresenta a discussão de aspectos da literatura sobre o tema deste trabalho e os 

principais assuntos relacionados ao mesmo: o gerenciamento de riscos e a maturidade 

neste contexto. O capítulo encontra-se dividido em quatro itens, onde cada assunto é 

tratado: gerenciamento de projetos, gerenciamento de riscos, o conceito de maturidade 

em gerenciamento de projetos e o modelo de avaliação de maturidade em 

gerenciamento de riscos unificado (MMGRU) proposto pelo autor. 

No capítulo 3, na metodologia da pesquisa, apresentam-se o método, a 

abordagem de pesquisa, as técnicas de coleta e análise de dados, dentro de uma lógica 

direcionada aos objetivos propostos neste estudo. 

No capítulo 4, resultados, apresenta-se a descrição e análise dos dados coletados 

nas entrevistas realizadas na organização objeto deste trabalho. 

No capítulo 5, conclusão, apresenta-se as respostas para as questões propostas 

pelo estudo, as contribuições do trabalho de pesquisa, bem como as recomendações para 

trabalhos futuros.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta o levantamento bibliométrico do material utilizado para a 

fundamentação teórica necessária ao entendimento dos aspectos envolvidos neste 

trabalho e a discussão dos principais autores sobre os temas riscos, gestão de riscos, 

assim como os modelos de maturidade em projeto e o modelo proposto pelo autor. 

 

2.1 LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

 

 O levantamento bibliométrico objetiva, dentre outros, contabilizar os autores que 

mais publicaram sobre o tema da pesquisa, bem como as citações dos artigos e a 

distribuição temporal de tais publicações. Conforme afirmado por Costa (2010), a 

bibliometria é definida como o estudo de técnicas e métodos para o desenvolvimento de 

métricas para documentos e informações, buscando associar estatísticas à pesquisa 

bibliográfica. 

Entre as mais diversas métricas disponíveis, serão aplicadas neste trabalho as 

seguintes: 

 A avaliação da obsolescência de periódicos; 

 O índice H, que busca medir a produtividade de autores; 

 O fator de impacto de periódico publicado pelo Journal Citation Reports 

(JCR). 

 

Com o objetivo de aprimorar a revisão bibliográfica e identificar publicações 

com reconhecimento científico e conteúdo relevante para o tema da dissertação, foi 

realizado o estudo bibliométrico descrito a seguir, baseado no modelo de Costa (2010): 

 Definição da amostra da pesquisa; 

 Pesquisa na amostra, com as palavras-chave; 

 Identificação dos periódicos com maior número de artigos publicados sobre 

o tema; 

 Identificação dos autores com o maior número de publicações; 

 Levantamento da cronologia da produção; 
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 Seleção dos artigos para a composição do “núcleo de partida” para a 

pesquisa bibliográfica, sendo que este deve contemplar: os artigos mais 

relevantes, identificação dos primeiros autores a escreverem sobre o tema, 

identificação dos últimos autores a escreverem sobre o tema e identificação 

dos textos mais relevantes em cada ciclo de maior produção. 

  

Com o objetivo de realizar a definição da amostra acessou-se a base de busca 

Scopus e Web of Science. A escolha de ambas as bases se deve pela sua 

representatividade e abrangência. Para tal, utilizou-se como argumento de busca, as 

seguintes palavras-chave: “Project Risk Management”, “Risk Management Maturity 

Model” e “Maturity Level”. Além disso, utilizou-se o ‘AND’ para delimitar bastante os 

resultados. Decidiu-se realizar uma delimitação temporal dos últimos 5 anos, ou seja, 

entre 2011 e 2015. O objetivo desta filtragem é reduzir a quantidade de publicações 

retornadas e utilizar como base teórica deste presente trabalho textos alinhados com a 

realidade do mercado atual. 

Na pesquisa inicial, realizada em 03 de fevereiro de 2015, o sistema retornou 

1.682 registros, cuja distribuição, por tipo de produto está apresentada no Quadro 1. 

 

Tipo de Publicação 
Project Risk 

Management 

Risk Management 

Maturity Model 
Maturity Level 

Conference Paper 598 32 145 

Article 583 30 66 

Conference Review 98 3   

Article in press 31 4 2 

Review 31 2 4 

Book 21 1   

Book Chapter 16     

Short Survey 9     

Note 4 1   

Business Article 1     

Total 1392 73 217 

Quadro 1 – Distribuição dos registros encontrados por tipo de documento. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Diante da quantidade acima, considerada excessiva, a pesquisa foi refinada com 

o objetivo de considerar apenas os artigos em periódico e também foi realizada uma 

análise nos títulos dos artigos e nos periódicos nos quais foram publicados, podendo-se 

Comentado [P4]: eu colocaria em 2015 e, talvez, na 
metdologia, qdo houv a pesq bibliogr. e a de campo 
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observar uma grande quantidade de artigos muito dissonantes do tema desejado. Para 

contornar esta distorção, foram aplicados os filtros Engineering; Business, Management 

and Accounting; e Economics, Econometrics and Finance no campo Subject Area, 

objetivando reduzir a quantidade de publicações retornadas a um valor mais 

administrável. 

A partir dos filtros e parâmetros empregados, foram encontradas 235 

ocorrências. Então, foi realizada a análise bibliométrica destes e observou-se que estes 

artigos estavam distribuídos em 87 periódicos distintos. O Quadro 2 apresenta os dados 

referentes à distribuição de registros quanto ao título para 22 periódicos, que 

representam cerca de 70% do total de ocorrências observadas. 

 

Título do Periódico 
Número de 

Artigos 

International Journal of Project Management 35 

Journal of Construction Engineering and Management 22 

Project Management Journal 13 

Automation in Construction 9 

Journal of Management in Engineering 9 

Journal of Civil Engineering and Management 7 

Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 7 

Engineering, Construction and Architectural Management 6 

Construction Management and Economics 5 

Journal of Risk Research 5 

Reliability Engineering and System Safety 4 

Expert Systems with Applications 4 

International Journal of Strategic Property Management 4 

Technics Technologies Education Management 4 

International Journal of Construction Management 4 

Risk Analysis 3 

Management Decision 3 

IEEE Transactions on Engineering Management 3 

Risk Management 3 

Total Quality Management and Business Excellence 3 

ENR (Engineering News) 3 

Quality  3 

Quadro 2 – Distribuição dos registros por periódico 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Ao seguir o modelo proposto por Costa (2010), realizou-se uma classificação 

“ABC” de Pareto para identificar os periódicos que serão monitorados. Para esta 

classificação foram considerados os periódicos com o fator de impacto de periódico 

publicado pelo Journal Citation Report (JCR) superior a 0,3. Desta forma, houve uma 

redução do número de registros para 132. Assim, os periódicos foram divididos da 

seguinte forma: 

 

 Maior nível de atenção (classe A), com monitoramento de todos os próximos 

números que serão publicados de cada um destes periódicos: 

- International Journal of Project Management, Journal of Construction 

Engineering and Management e Project Management Journal; 

 Nível intermediário de atenção (classe B), com monitoramento frequente: 

- Journal of Civil Engineering and Management, Journal of Management in 

Engineering, Journal of Risk Research, Expert Systems with Applications, 

International Journal of Strategic Property Management, Risk Analysis, 

Management Decision e IEEE Transactions on Engineering Management; 

 Nível reduzido de atenção (classe C), com monitoramento eventual: os demais 

periódicos encontrados na busca realizada. 

 

Após considerar os 132 registros resultantes após os filtros empregados, o 

Quadro 3 apresenta a distribuição de registros quanto à autoria dos artigos. Tendo em 

vista o grande número de autores, o quadro apresenta apenas os que têm número igual 

ou maior que 10 artigos publicados indexados nas bases Scopus e Web of Science. 
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Autor 
Número de Artigos 

Indexados na base 
Autor 

Número de Artigos 

Indexados na base 

Daim, T.U. 227 Jin, X. 28 

Fan, Z. 200 Arazy, O. 27 

Turskis, Z. 87 Maier, A.M. 25 

Lee, S. 83 Lechler, T.G. 23 

Thamhain, H. 69 Guo, F. 17 

Jun, L. 64 Choudhry, R.M. 15 

Abdul-Rahman 52 Abdul Rasid, S. 15 

Jafari, M. 51 Zhao, X. 15 

Liu, S. 45 Low, S.P. 15 

Browning, T.R. 42 Meng, X. 13 

JovanoviÄ‡, A.S. 40 Jia, G. 12 

Doloi, H. 39 Kuo, Y. 10 

Zou, P. X. W. 38 Holzmann, V. 10 

Papadopoulos, T. 30 Legault, M. 10 

Quadro 3 – Distribuição de registros de artigo por autores 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Gráfico 1 apresenta a distribuição dos registros por ano de publicação. 

Conforme estabelecido anteriormente no início deste capítulo, foi realizada uma 

delimitação temporal de cinco anos, a fim de reduzir a quantidade de publicações 

retornadas e utilizar textos alinhados com a realidade do mercado atual. 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição de registros por ano de publicação. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Observa-se uma redução significativa de registros em 2015, pois conforme 

explicado no início deste capítulo, a pesquisa bibliométrica foi realizada em fevereiro de 

2015, então como não se considerou o ano inteiro, este ficou com seu resultado 

comprometido. 

Como último filtro, após leitura, foram selecionados 54 artigos, tendo como base 

a afinidade ao estudo. Após essa análise, tem-se o chamado núcleo de partida da 

pesquisa, conforme o Quadro 4: 

 

Abdul-Rahman, H.; Wang, C.; Malay, S.B.  Structured project learning model toward improved 

competitiveness in bidding for large construction firms.  Journal of Civil Engineering and Management, 

v.18, n.4, p.546-556, 2012 

Abdul Rasid, S.Z.A.; Wan Ismail, W.K.; Mohammad, N.H.; Long, C.S.  Assessing adoption of project 

management knowledge areas and maturity level: Case study of a public agency in Malaysia. Journal of 

Management in Engineering, v.30, n.2, p.264-271, 2014. 

Acebes, F.; Pajares, J.; Galán, J.M.; Parente, A.L.  A new approach for project control under uncertainty. Going 

back to the basics.  International Journal of Project Management, v.32, n.3, p.423-434, 2014 

Aljassmi, H.; Han, S.  Analysis of causes of construction defects using fault trees and risk importance measures.  

Journal of Construction Engineering and Management, v.139, n.7, p.870-880, 2013 

Almahmoud, E.S.; Doloi, H.K.; Panuwatwanich, K.  Linking project health to project performance indicators: 

Multiple case studies of construction projects in Saudi Arabia. International Journal of Project Management, 

v.30, n.3, p.296-307, 2012 

Bakker, K. de; Boonstra, A.; Wortmann, H.  Risk management affecting IS/IT Project success through 

communicative action.  Project Management Journal, v.42, n.3, p.75-90, 2011 

Bakker, K. de; Boonstra, A.; Wortmann, H.  Risk managements' communicative effects influencing IT project 

success.  International Journal of Project Management, v.30, n.4, p.444-457, 2012 

Berssaneti F. T.; Carvalho M. M. Identification of variables that impact project success in Brazilian companies. 

International Journal of Project Management, v.33, n.3, p.638-649, 2015 

Browning, T.R.  A quantitative framework for managing project value, risk, and opportunity. IEEE 

Transactions on Engineering Management, v.61, n.4, p.583-598, 2014 

Cárdenas, I.C.; Al Halman, J.I.M.; Van de Linde, W.  Using prior risk related knowledge to support risk 

management decisions: Lessons learnt from a tunneling project.  Risk Analysis, v.34, n.10, p.1923-1943, 2014 

Cárdenas, I.C.; Al Halman, J.I.M.; Van Tol, F.A.  Modeling risk related knowledge in tunneling projects.  Risk 

Analysis, v.34, n.2, p.323-339, 2014 

Chia S. E. Risk assessment framework for project management. IEEE Transactions on Engineering 

Management, v., n., p.376-379, 2006 

Choudhry, R.M.; Iqbal, K.  Identification of risk management system in construction industry in Pakistan. 

Journal of Management in Engineering, v.29, n.1, p.42-49, 2013 

Eweje, J.; Turner, R.; Müller, R.  Maximizing strategic value from megaprojects: The influence of information.  

International Journal of Project Management, v.30, n.6, p.639-651, 2012 

Fan, Z.; Li, Y.; Zhang, Y. Generating project risk response strategies based on CBR: A case study.  Expert 

Systems with Applications, v.42, n.6, p.2870-2883, 2015 

Goh, C.S.; Abdul-Rahman, H.; Abdul Samad, Z.  Applying risk management workshop for a public 

construction project: Case study.  Journal of Construction Engineering and Management, v.139, n.5, p.572-

580, 2013 

Guo, F.; Chang-Richards, Y.; Wilkinson, S.; Li, T.C.  Effects of project governance structures on the 

management of risks in major infrastructure projects: A comparative analysis.  International Journal of 

Project Management, v.32, n.5, p.815-826, 2014 

Hartono, B.; Sulistyo, S.R.; Praftiwi, P.P.; Hasmoro, D.  Project risk: Theoretical concepts and stakeholders' 

perspectives. International Journal of Project Management, v.32, n.3, p.400-411, 2014 

Holzmann, V.; Spiegler, I.  Developing risk breakdown structure for information technology organizations. 

International Journal of Project Management, v.29, n.5, p.537-546, 2011 

Jafari, M.; Rezaeenour, J.; Mazdeh, M.M.; Hooshmandi, A.  Development and evaluation of a knowledge risk 

management model for project. Management Decision, v.49, n.3, p.309-329, 2011 
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Jani, A. Escalation of commitment in troubled IT projects: Influence of project risk factors and self. 

International Journal of Project Management, v.29, n.7, p.934-945, 2011 

Jazebi, F.; Rashidi, A. An automated procedure for selecting project managers in construction firms. Journal of 

Civil Engineering and Management, v.19, n.1, p.97-106, 2013 

Jia, G.; Ni, X.; Chen, Z.; Hong, B.  Measuring the maturity of risk management in large. Automation in 

Construction, v.34, n.1, p. 56-66, 2013. 

Jin, X.; Zhang, G. Modelling optimal risk allocation in PPP projects using artificial neural networks. 

International Journal of Project Management, v.29, n.5, p.591-603, 2011 

 Jordan, S.; Jargensen, L.; Mitterhofer, H.  Performing risk and the project: Risk maps as mediating instruments. 

Management Accounting Research, v.24, n.2, p.156-174, 2013 

Jovanovic, A.S.; Pilic, V.  Dealing with risk.  Journal of Risk Research, v.16, n.3, p.393-406, 2013 

Jun, L.; Qiuzhen, W.; Qingguo, M.  The effects of project uncertainty and risk management on IS development 

project performance: A vendor perspective. International Journal of Project Management, v.29, n.7, p.923-

933, 2011 

Kardes, I.; Ozturk, A.; Cavusgil, S.T.; Cavusgil, E.  Managing global megaprojects: Complexity and risk 

management. International Business Review, v.22, n.6, p.905-917, 2013 

Khazaeni, G.; Khanzadi, M.; Afshar, A. Fuzzy adaptive decision making model for selection balanced risk 

allocation. International Journal of Project Management, v.30, n.4, p.511-522, 2012 

Krane, H.P.; Olsson, N.O.E.; Rolstadas, A.  How Project Manager - Project owner interaction can work.  

Project Management Journal, v.43, n.2, p.54-67, 2012 

Kuo, Y.; Lu, S. Using fuzzy multiple criteria decision making approach to enhance risk assessment for 

metropolitan construction projects. International Journal of Project Management, v.31, n.4, p.602-614, 2013 

Lechler, T.G.; Edington, B.H.; Gao, T.  Challenging classic project management: Turning project uncertainties 

into business opportunities. Project Management Journal, v.43, n.6, p.59-69, 2012 

Levy, M.  Knowledge retention: Minimizing organizational business loss.  Journal of Knowledge 

Management, v.15, n.4, p.582-600, 2011 

Li, F.; Phoon, K.K.; Du, X.; Zhang, M.  Improved AHP method and its application in risk identification. 

Journal of Construction Engineering and Management, v.139, n.3, p.312-320, 2013 

Liu, S.; Wang, L.  Understanding the impact of risks on performance in internal and outsourced information 

technology projects: The role of strategic importance. International Journal of Project Management, v.32, 

n.8, p.1494-1510, 2014 

Lu, S.; Yan, H. A comparative study of the measurements of perceived risk among contractors in China. 

International Journal of Project Management, v.31, n.2, p.307-312, 2013 

Maier, A.M.; Moultrie, J.; Clarkson, P.J.  Assessing organizational capabilities: Reviewing and guiding the 

development of maturity grids. IEEE Transactions on Engineering Management, v.59, n.1, p.138-159, 2012 

 Mu, S.; Cheng, H.; Chohr, M.; Peng, W.  Assessing risk management capability of contractors in subway 

projects in mainland China. International Journal of Project Management, v.32, n.3, p.452-460, 2014 

Nieto-Morote A.; Ruz-Vila F. A fuzzy approach to construction project risk assessment. International Journal 

of Project Management, v.29, n.2, p.220-231, 2011 

Papadopoulos, T.; Ojiako, U.; Chipulu, M.; Lee, K.  The criticality of risk factors in customer relationship 

management projects.  Project Management Journal, v.43, n.1, p.65-76, 2012 

Piyadasa, W.S.C.; Hadikusumo, B.H.W.  Risk assessment in non.  Journal of Civil Engineering and 

Management, v.20, n.5, p.746-759, 2014 

Steffey, R.W.; Anantatmula, V.S.  International projects proposal analysis: Risk assessment using radial maps.  

Project Management Journal, v.42, n.3, p.62-74, 2011 

Tan, W.; Sauser, B.J.; Ramirez-Marquez, J.M. Analyzing component importance in multifunction 

multicapability systems developmental maturity assessment. IEEE Transactions on Engineering 

Management, v.58, n.2, p.275-294, 2011 

Taroun, A.  Towards a better modelling and assessment of construction risk: Insights from a literature review. 

International Journal of Project Management, v.32, n.1, p.101-115, 2014 

Teller, J.  Portfolio risk management and its contribution to project portfolio success: An investigation of 

organization, process, and culture. Project Management Journal, v.44, n.2, p.36-51, 2013 

Teller, J.; Kock, A.; Gemünden, H.G.  Risk management in project portfolios is more than managing project 

risks: A contingency perspective on risk management.  Project Management Journal, v.45, n.4, p.67-80, 2014 

Thamhain, H.  Managing risks in complex projects. Project Management Journal, v.44, n.2, p.20-35, 2013 

Wieczorek-Kosmala, M. Risk management practices from risk maturity models perspective.  Journal for East 

European Management Studies, v.19, n.2, p.133-159, 2014 

Xiong, B.; Skitmore, M.; Xia, B.; Masrom, M.A. Examining the influence of participant performance factors on 
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contractor satisfaction: A structural equation model. International Journal of Project Management, v.32, n.3, 

p.482-491, 2014 

Zhao, X.; Hwang, B.; Low, S.P.  Developing fuzzy enterprise risk management maturity model for construction 

firms. Journal of Construction Engineering and Management, v.139, n.9, p.1179-1189, 2013. 

Zhao, X.; Hwang, B.; Low, S.P. Investigating enterprise risk management maturity in construction firms. 

Journal of Construction Engineering and Management, v.140, n.8, 2014. 

Zou, P. X. W.; Sunindijo, R.Y.  Skills for managing safety risk, implementing safety task, and developing 

positive safety climate in construction project.  Automation in Construction, v.34, n.1, p.92-100, 2013. 

Zwikael O.; Pathak R. G.; Singh G.; Ahmed S. The moderating effect of risk on the relationship between 

planning and success.  International Journal of Project Management, v.32, n.3, p.435-441, 2013. 

Quadro 4 – Núcleo de partida para a pesquisa bibliográfica. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção será apresentada a fundamentação teórica sobre os aspectos 

relacionados ao gerenciamento de riscos em projetos e a maturidade nesse âmbito, 

sempre buscando apresentar novos conceitos e práticas presentes na literatura atual. 

 

2.2.1 Gerenciamento de Projetos 

 

2.2.1.1 Conceituação de Projeto 

 

 Projeto pode ser definido como um empreendimento temporário, com um início 

e um fim definidos com o objetivo de criar um produto, serviço ou resultado exclusivo 

(MULCAHY, 2013). Segundo o PMBOK (2013), o seu término ocorre quando os 

objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que esses objetivos não serão ou 

não poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, ou quando o mesmo não for mais 

necessário. Já Kerzner (2011) conceitua projeto como um empreendimento com 

objetivo identificável, que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e 

qualidade. 

 Berssaneti (2014) destaca ainda que os principais fatores críticos de sucesso de 

todo o projeto são: as partes interessadas, que por definição são pessoas ou organizações 

cujos interesses podem sofrer impactos positivos ou negativos com o projeto, ou seja, 

que possuem influência no planejamento, execução e aprovação do projeto, o 

cumprimento do prazo acordado e o cumprimento do custo previsto. 

 Conforme o PMBOK (2013), os projetos geralmente são utilizados como meio 

de atingir o plano estratégico de uma organização. Os projetos são normalmente 

autorizados como resultado de uma ou mais das seguintes considerações estratégicas: 

demanda de mercado, oportunidade ou necessidade estratégica de negócio, solicitação 

de um cliente, avanço tecnológico ou requisito legal. 

 Os projetos ainda podem ser divididos em fases que compõem o Ciclo de Vida 

do Projeto. Dessa forma, seu gerenciamento é facilitado, permitindo um controle mais 

eficaz de seus recursos, o atingimento das metas estabelecidas e a antecipação de 

problemas que venham a inviabilizar o projeto. Posteriormente, na seção 2.2.1.4 será 
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analisado como esta divisão por fases pode influenciar no gerenciamento de riscos e, 

consequentemente, no nível de maturidade das organizações. 

 

2.2.1.2 Conceituação de Organização de Projetos 

 

 De acordo com o PMBOK (2013, p.15): 

 

O ciclo de vida de um projeto consiste nas fases do mesmo que geralmente 

são sequenciais e que às vezes se sobrepõem, cujo nome e número são 

determinados pelas necessidades de gerenciamento e controle das 

organizações envolvidas, a natureza do projeto em si e sua área de aplicação. 

Um ciclo de vida pode ser documentado com metodologia. O ciclo de vida 

pode ser definido ou moldado de acordo com aspectos exclusivos da 

organização, indústria ou tecnologia empregada. Ao passo em que todos os 

projetos têm um início e fim definidos, as entregas e atividades específicas 

conduzidas neste ínterim poderão variar muito de acordo com o projeto. O 

ciclo de vida oferece uma estrutura básica para o gerenciamento do projeto, 

independentemente do trabalho específico envolvido. 

  

  

 Por definição independentemente do tamanho e complexidade dos projetos, o 

ciclo de vida de todo o projeto pode ser dividido em cinco grupos de processos, são 

eles: 

 

 Grupo de processos de iniciação – são os processos realizados para definir um 

novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente através da obtenção de 

autorização para iniciar o projeto ou a fase; 

 Grupo de processos de planejamento – os processos realizados para definir o 

escopo do projeto, refinar os objetivos e desenvolver o curso de ação necessário 

para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado; 

 Grupo de processos de execução – os processos realizados para executar o 

trabalho definido no plano de gerenciamento de projeto para satisfazer as 

especificações do mesmo; 

 Grupo de processos de monitoramento e controle – os processos necessários 

para acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho do projeto, 

identificar todas as áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar 

as mudanças correspondentes; 
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 Grupo de processos de encerramento – os processos executados para finalizar 

todas as atividades de todos os grupos de processos, visando encerrar 

formalmente o projeto ou a fase. 

  

 Apesar de comumente confundido, um grupo de processos de gerenciamento de 

projetos não é uma fase. Conforme apresentado pelo PMBOK (2013), um projeto que 

utiliza uma estrutura de fases oferece condições que permitem um melhor 

gerenciamento, planejamento e controle, atendendo de forma mais adequada os 

interesses da organização executora. Toda fase é composta pelos cinco grupos de 

processos apresentados acima, que na prática interagem entre si conforme detalhado na 

Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Grupos de processo de gerenciamento de projetos. 

Fonte: PMBOK (2013) 

 

 Dentro de cada grupo de processo, detalhado anteriormente, e de cada área de 

conhecimento exposta a seguir, existem processos, os quais estão distribuídos ao longo 

do ciclo de vida de um projeto. Um processo pode ocorrer pelo menos uma vez em cada 

projeto. Os processos de uma mesma área de conhecimento interagem entre si e também 

com os processos das outras áreas de conhecimento. Na Figura 2 estão apresentados os 

47 processos descritos no PMBOK (2013). 
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Figura 2 - Áreas de conhecimento e processos. 

Fonte: PMBOK (2013) 
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 Por definição pelo (PMBOK 2013) a transição entre as fases de um determinado 

projeto ocorre basicamente das seguintes formas: 

 

 Sequencial – uma fase somente inicia após o término da anterior. Neste tipo de 

projeto as incertezas são reduzidas, entretanto as opções de redução do 

cronograma são praticamente extintas; 

 Sobreposta – uma determinada fase tem seu início antes do término da anterior. 

Normalmente, este tipo de transição é adotado quando é necessária uma redução 

no cronograma. Neste caso os riscos de retrabalho são maiores; 

 Iterativa – apenas uma fase é planejada. O planejamento das outras fases é 

realizado de acordo com o avanço da fase atual. Este tipo de transição é adotado 

em projetos com alto nível de incertezas. 

 

 Na prática, em projetos com muitas fases pode ocorrer mais de um tipo de 

transição entre as mesmas durante o ciclo de vida do projeto. Esta escolha está 

diretamente relacionada ao nível de controle desejado e o grau de incerteza do projeto. 

 

2.2.1.3 Conceituação de sucesso em projetos 

 

 Antes de abordar a relação entre o gerenciamento de riscos e o sucesso de 

projetos é importante realizar uma breve explicação sobre o conceito de sucesso em 

projetos. Zwikael et al. (2013) em seu artigo explicam que no passado a literatura 

especializada em gestão divergia sobre os índices-chave de desempenho que 

determinam o sucesso ou não. Desta forma, tentou-se agregar estes índices em apenas 

um consolidado, que fosse capaz de avaliar o sucesso de todo o projeto. Entretanto, esta 

tendência impedia a identificação do resultado individual de cada fator crítico. Sendo 

assim, o mesmo autor explica que após grande evolução nos últimos anos, a literatura 

identificou a eficiência do projeto e a satisfação do cliente como, basicamente, as duas 

mais relevantes dimensões do sucesso. 

 A eficiência do projeto está diretamente relacionada ao cumprimento das metas 

de custo e tempo estabelecidas na fase de planejamento. Já a eficácia se refere ao 
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atendimento das especificações técnicas do cliente, bem como as necessidades pré-

estabelecidas. 

 Berssaneti (2014) ressalta que sucesso é um termo subjetivo, portanto depende 

das perspectivas daqueles que estão medindo-o. Um desafio chave, especialmente em 

projetos complexos é a falta de objetivos definidos claramente e as expectativas 

incompatíveis das principais partes interessadas (patrocinador do projeto e equipes de 

implantação e operação do cliente). Além disto, os critérios de sucesso podem variar de 

projeto a projeto, assim como eles dependem, também, do contexto e das perspectivas 

de partes interessadas distintas. 

 Já Bakker, Boonstra e Wortmann (2011) concluem em sua pesquisa que um 

projeto obtém sucesso quando todas as partes interessadas estão satisfeitas com os 

resultados entregues. Em segundo plano, estão os requisitos e a contribuição em longo 

prazo do projeto para a organização. Somente após estes fatores é que estariam os 

critérios de sucesso tradicionais, tais como tempo, custo e qualidade. 

 Os fatores tais como tempo, custo e qualidade são tradicionalmente utilizados 

como critérios para a medição do sucesso de projetos, então neste caso um projeto é 

considerado como um caso de sucesso quando o custo ao término é muito próximo do 

inicialmente planejado, o prazo estipulado é atingido, e todas as entregas do projeto são 

efetuadas atendendo os requerimentos estabelecidos pelo cliente. Contudo, Berssaneti 

(2014) também ressalta que não há um consenso entre pesquisadores do tema, porque 

existem muitas variáveis que podem afetar significativamente o sucesso, tais como o 

contexto interno de uma determinada organização ou o ambiente político e econômico 

externo onde o projeto é executado, e que podem tanto influenciar o resultado, quanto o 

sucesso de um projeto.  

 Devido à complexidade do conceito de sucesso em projetos e à falta de consenso 

entre os autores neste campo, neste trabalho serão consideradas como medidas centrais 

do sucesso a satisfação do cliente em primeiro plano e o atendimento dos requisitos de 

tempo, custo e qualidade, em segundo plano. 

 

2.2.1.4 Fatores Críticos de sucesso em projetos 

 

 Berssaneti e Carvalho (2015, p.3) definem como fator crítico de sucesso na 

perspectiva de gerenciamento de projetos como: “O conjunto de características, 
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condições, ou variáveis que podem representar um impacto significativo em um 

determinado projeto quando sustentado, mantido e gerenciado apropriadamente”. 

Ao longo das últimas décadas muitos estudos foram realizados com o objetivo 

de identificar de forma pragmática quais são os fatores críticos que podem levar ao 

sucesso dos projetos nas mais diversas áreas de atuação, tais como: construção civil, 

energia, siderurgia, automação, tecnologia da informação, dentre outros. Entretanto, 

assim como a conceituação de sucesso, não existe um consenso na literatura sobre quais 

são de forma efetiva estes fatores. 

Após a análise estatística de 488 questionários enviados a organizações 

brasileiras e a verificação da literatura disponível sobre o tema, Berssaneti e Carvalho 

(2015) concluíram que os fatores críticos de sucesso mais significativos dentro da 

amostra realizada são o suporte da alta gestão e o nível de maturidade em gestão de 

projetos das respectivas organizações, ou seja, é possível inferir que organizações que 

recebem apoio da alta gestão e são classificadas como maduras, demonstram 

desempenho superior à organizações classificadas como imaturas. 

Em seu artigo, Zwikael et al. (2013) apresentam uma terceira abordagem, que 

está diretamente relacionada à importância dada ao planejamento dos projetos, que deve 

ser diretamente proporcional à complexidade e aos riscos. A utilização de ferramentas 

de gestão independente do nível de risco contribui de forma efetiva para o sucesso dos 

projetos. Esta abordagem também suporta não somente a eficiência dos projetos, mas 

também a eficácia desde o momento que se concentra nos objetivos pré-estabelecidos 

pelo cliente. 

Em linha com o exposto no parágrafo acima, Rabechini Júnior e Carvalho 

(2013), após levantamento realizado com 415 empresas de nove setores distintos no 

Brasil, concluíram que há um impacto significativo e positivo da adoção de práticas de 

gerenciamento de riscos no sucesso de projeto. O autor provou, também, que há forte 

dependência entre percepção de sucesso e presença/ausência de um gerente de riscos, 

havendo impacto positivo da presença do gerente de risco no sucesso dos projetos. 

Em um período que as organizações demandam elevada produtividade e 

rentabilidade para manterem-se competitivas no mercado, faz-se necessário o 

incremento do nível de maturidade em gestão nas nove áreas de conhecimento 

estabelecidas pelo PMI, conforme descritas na seção 2.2.1.2, para aumentar 

sensivelmente a probabilidade de sucesso dos projetos. Há também um consenso entre 

os autores citados, no ponto de vista prático, quanto à necessidade dos gerentes e 
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coordenadores de projeto ficarem atentos para uma gestão eficaz com ênfase nos 

aspectos de riscos em projetos. 

Por outro lado, a satisfação do cliente também deve ser considerada como um 

fator crítico de sucesso, pois é fundamental que uma experiência positiva com um 

determinado cliente leve à realização de novos negócios, além de promover ações 

positivas a outros potenciais clientes. Entretanto, não existem variáveis ou equações 

concretas que levem de forma objetiva à satisfação do cliente, conforme concluem 

Berssaneti e Carvalho (2015) em seu artigo. 

 

2.2.1.5 Fatores de risco devido à autoeficácia 

 

Bandura (2001) define autoeficácia como a convicção de uma pessoa de ser 

capaz de realizar uma tarefa específica. A autoeficácia envolve a crença de que com 

empenho pode-se governar acontecimentos gerando o efeito desejado. A teoria da 

autoeficácia refere-se à autoestima, em crer nas próprias habilidades. Não se trata de 

possuir certas capacidades, mas sim de acreditar que as tem, ou que se pode adquiri-las 

por meio de esforço pessoal. 

Desta forma, a autoeficácia é um fator de grande importância que influencia a 

decisão de persistir em ações equivocadas que podem levar ao fracasso do projeto. 

Segundo Bandura (2001), a autoeficácia influencia, ainda, as atividades individuais 

empreendidas, os recursos que serão despendidos devido à insistência e quanto tempo 

persistirá enfrentando obstáculos e dificuldades. 

Assim, Jani (2011) conclui que a autoeficácia pode influenciar a percepção de 

risco dos gerentes e coordenadores de projeto em uma determinada situação e, 

consequentemente, podem afetar os riscos que estão dispostos a aceitar ou gerar 

distorções nas provisões de risco necessárias para mitigá-los. 

Os gerentes de projeto podem superestimar os riscos associados a fatores 

externos ao seu controle. De forma oposta, podem subestimar riscos associados a fatores 

que acreditam estar dentro de suas respectivas esferas de influência no contexto do 

projeto. Porém, o senso de controle dos gerentes de projeto sobre fatores de riscos 

endógenos pode ser altamente ilusório, especialmente, quando são de ambientes de 

projetos complexos onde os resultados nem sempre podem estar diretamente 

relacionados com as ações tomadas ou quando há um atraso no feedback. Um exemplo 
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disto, é quando uma equipe de engenharia realiza uma quantidade excessiva de horas 

extras para reduzir o atraso na entrega, a curto prazo pode dar a impressão que se trata 

de uma ação efetiva, mas a longo prazo pode se concretizar com uma ação contra 

produtiva no caso da equipe produzir mais erros. Assim, mesmo quando se trata de 

fatores de risco dentro do controle do gerente de projeto, este pode estar totalmente fora 

de controle e com previsões e reservas insuficientes para gerir estes fatores. 

Desta forma, a maturidade em gestão de projetos é essencial para que os 

gerentes de projeto possam ter controle efetivo sobre projetos complexos e dinâmicos. 

Ao acumular experiência com projetos similares as organizações serão capazes de lidar 

com as incertezas e tomar decisões que possam contribuir de forma substancial ao 

sucesso do projeto. 

Entretanto, Jani (2011) alerta para o incremento da autoeficácia devido à 

experiência adquirida. Este comportamento nocivo pode levar os gerentes de projeto a 

acreditarem que podem replicar ações que tiveram sucesso no passado em novos 

projetos, subestimando os riscos inerentes. Isto mostra a importância de uma avaliação 

inicial de risco precisa, pois caso ela não exista, uma avaliação errônea pode ser 

realizada até a materialização do risco. Vale ressaltar que esta avaliação inicial precisa 

acontecer periodicamente ao longo do ciclo de vida do projeto e que ferramentas e 

técnicas devem ser utilizadas para apoiar este processo. 

Em seu artigo, Kardes et al. (2013) ressaltam que a tendência de subestimar 

complexidade nem sempre é gerada por falta de experiência ou habilidade de 

gerenciamento. Em alguns casos, os resultados negativos podem ser uma consequência 

de uma ilusão de controle. Sob muitas circunstâncias, os gerentes de projeto acreditam 

erroneamente que possuem habilidades capazes de mudar o resultado, levando assim ao 

fracasso dos projetos. 

Os fatores de risco dos projetos podem ser divididos em duas categorias básicas: 

endógenos e exógenos. Os fatores de risco endógenos são variáveis ou eventos que 

podem influenciar os resultados dos projetos negativamente, tais como: a moral da 

equipe, produtividade, treinamento inadequado ou revisão dos projetos inadequada. 

Estes fatores são tipicamente internos e, normalmente, sob o controle direto do gerente 

de projetos. Por outro lado, os fatores de risco exógenos estão relacionados a eventos 

externos que influenciam o resultado do projeto negativamente, tais como: 

regulamentações governamentais, mudanças no ambiente de negócios ou mudanças no 
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escopo pré acordado do projeto. Naturalmente, estes fatores não estão sob o controle do 

gerente de projetos. 

 De acordo com o estudo realizado por Jani (2011), os riscos relacionados ao 

ambiente organizacional e os riscos relacionados aos requisitos podem ser classificados 

como fatores de risco exógenos. Entretanto, os gerentes de projeto devem ter a 

capacidade de influenciar os riscos relativos ao ambiente organizacional e aqueles 

relacionados aos requisitos. Já os riscos relacionados aos usuários, à complexidade 

técnica, ao planejamento e controle podem ser considerados como endógenos tendo em 

vista que estes riscos são principalmente internos aos projetos e os gerentes de projeto 

precisam ter grande nível de controle sobre estes. Os gerentes de projeto podem tomar 

as ações devidas, a fim de garantir o envolvimento dos usuários na etapa de 

desenvolvimento; reduzir os riscos técnicos utilizando modularidade e desmembrando o 

projeto em menores etapas; implementar processos de gerenciamento adequados 

conforme estabelecido nas boas práticas de gestão e certificar-se da capacidade da 

equipe do projeto; bem como facilitar os treinamentos necessários e verificar se os 

problemas de comunicação estão solucionados. 

 Jani (2011) ainda apresenta duas definições para a percepção de riscos: a 

primeira é como o tomador de decisão efetua a avaliação do risco inerente a cada 

situação, já a segunda define como a avaliação da situação em termos da estimativa 

probabilística do nível da incerteza, o quão controlável é esta incerteza, e a confiança 

nestas estimativas. O controle dos resultados potenciais é um fator chave que determina 

a percepção individual de risco. 

 De forma empírica é possível afirmar que naturalmente as pessoas preferem 

riscos controláveis em relação aos riscos onde se tenha menor capacidade de gestão, 

portanto infere-se que a baixa percepção de controle está associada com maiores 

estimativas de risco. Isto significa que o potencial real de impacto negativo dos fatores 

de risco endógenos e exógenos sejam estritamente iguais, uma vez que os gerentes de 

projeto terão a tendência de superestimar os fatores exógenos, devido à menor 

percepção de controle destes. 

 Jani (2011) após análise dos resultados de uma pesquisa realizada no Centro-

Oeste dos Estados Unidos, chegou à conclusão que os gerentes de projeto 

provavelmente subestimam os riscos de projetos com fatores de riscos endógenos 

quando comparados a projetos com fatores de riscos exógenos. Os resultados deste 

estudo apontam ao “viés de autoeficácia”, quando gerentes de projeto com elevada 



30 

 

 

autoeficácia podem subestimar os riscos de um determinado projeto comparados a 

gerentes de projeto com baixa autoeficácia. Ainda explica que após a realização de 

muitos estudos sobre o compromisso em projetos, os pesquisadores sugerem que os 

gerentes de projetos que precisamente percebem e identificam os riscos de uma tentativa 

fracassada são menos suscetíveis a manter projetos falhos na carteira de sua 

organização.  

 Por outro lado, segundo Kardes et al. (2013), uma falsa percepção das 

habilidades de gerenciamento ou da capacidade de influenciar resultados dos projetos 

acarretam uma subestimação dos riscos e superestimação das oportunidades e demais 

informações positivas. A armadilha da ilusão de controle surge, frequentemente, em 

ambientes com elevado nível de incerteza. Desta forma, o cenário de grande incerteza 

aliado à elevada percepção de controle e autoeficácia têm como resultado a alta 

probabilidade de subestimar os riscos. 

Em muitos casos, a falta de uma gestão de riscos madura é um fator 

determinante para o fracasso de projetos, e ainda pode levar ao desenvolvimento de 

estratégias equivocadas gerando impactos nocivos aos negócios das organizações. Neste 

caso, os gerentes de projetos, apoiados por uma organização madura no que diz respeito 

ao gerenciamento de projetos, podem tomar as ações apropriadas se através da avaliação 

correta dos riscos identificarem previamente uma situação que pode levar ao colapso do 

projeto. 

 

 

2.2.2 Gerenciamento de Riscos 

 

2.2.2.1 Conceituação de Riscos 

 

A incerteza é constante na vida humana, pois dificilmente planos, projetos e 

ideias se desenvolvem exatamente da forma prevista ou desejada. Muitas variáveis 

surgem ao longo dos processos, sejam eles produtivos, sociais, políticos ou de qualquer 

outra ordem, mudando o rumo de tais processos e, assim, requerendo uma posição dos 

agentes envolvidos, seja ela de mudança ou de manutenção das concepções e diretrizes 

originais.  
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De acordo com o PMBOK® (2013), “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”. 

Nas palavras de Nieto-Morote e Ruz-Vila (2011), risco é simplesmente o 

potencial para complicações ou problemas em relação à conclusão de uma determinada 

atividade de um projeto e do cumprimento de um objetivo pré-estabelecido. O risco é 

inerente a todos os projetos e como tal, nunca pode ser totalmente eliminado, embora 

possa ser efetivamente gerenciado para mitigar os impactos ao cumprimento dos 

objetivos do projeto. O mesmo autor ainda cita que risco é a exposição à possibilidade 

de perdas ou ganhos financeiros ou econômicos, prejuízo ou danos físicos, ou atrasos, 

como uma consequência de uma incerteza associada a um particular curso de ação. 

 Embora risco seja definido de diferentes formas, Chia (2006) faz um resumo de 

algumas características comuns que podem ser encontradas na literatura: 

 Um risco é um evento futuro que pode ou não ocorrer; 

 Um risco pode ser também um evento incerto ou condição que, caso 

ocorra, tem um efeito, em pelo menos, um dos objetivos do projeto, 

tais como: escopo, prazo, custo ou qualidade; 

 A probabilidade de um evento futuro ocorrer deve ser maior que 0% 

e menor que 100%. Eventos futuros que possuem 0% ou 100% de 

chance de ocorrer não são riscos; 

 O impacto ou consequência do evento futuro deve ser inesperado ou 

não planejado; 

Segundo Lechler, Edington e Gao (2012), incertezas são pré-condição para a 

existência das oportunidades. Portanto, em contraste aos riscos, as incertezas não são 

necessariamente limitadas às consequências negativas. 

Em seu artigo, Kardes et al. (2013) citam que risco é a possibilidade de eventos 

produzirem efeitos distintos dos antecipados. Enquanto risco pode ser descrito em 

termos estatísticos, incerteza representa situações que não podem ser totalmente 

compreendidas em relação às causas raízes e aos resultados potenciais. Assim, as 

possibilidades são conhecidas no caso dos riscos, mas não no caso das incertezas. No 

universo dos projetos existem riscos e incertezas, mas de forma geral a literatura e as 

organizações se referem a ambos apenas como riscos. 
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Divergências conceituais a parte, a contribuição de Lechler, Edington e Gao 

(2012) e Kardes et al. (2013) é mostrar que a ênfase dada pelos gestores está quase 

sempre no aspecto negativo do risco, para minimizar perdas, e não no seu aspecto 

positivo, na exploração de receitas potenciais.  

Conforme exposto na seção 2.2.1.1, os projetos têm características de 

singularidade e de serem progressivamente elaborados, sendo mais bem compreendidos 

à medida que avançam em suas etapas de execução. Os riscos ainda não incidentes têm 

uma tendência de terem as suas incertezas reduzidas ao longo do ciclo de vida dos 

projetos, pois aumentam as quantidades de informações recolhidas e entendidas. De 

forma oposta, o impacto destes riscos sobre os objetivos do projeto tende a ser elevado, 

pois, caso ocorram, incidirão sobre etapas já avançadas. 

 

2.2.2.2 Classificação dos Riscos 

 

Recentemente ocorreram três eventos significativos no Brasil: o desastre com 

uma barragem com lama resultante do rejeito da produção de minério de ferro no 

interior do estado de Minas Gerais; manifestações de trabalhadores devido a seguidos 

escândalos de corrupção em obras públicas; efeito na Bolsa de Valores de São Paulo, 

em decorrência da crise político-econômica enfrentada pelo país em 2015. 

O que se pode destacar em comum das três situações é a presença do risco. No 

entanto, nota-se claramente que foram variáveis distintas que afetaram as pessoas/ 

organizações envolvidas em cada acontecimento. Para ilustração, os riscos 

representados podem ser categorizados como: no primeiro caso um risco técnico 

relacionado ao rompimento da barragem em Minas Gerais; no segundo caso, paralisação 

de obras estruturais devido ao risco do ambiente de negócios e de gestão empresarial; já 

no último caso, a BOVESPA sentiu o reflexo da crise, relacionada ao risco político. 

Entretanto, na última versão do PMBOK® (2013) não há mais a indicação de 

categorias preordenadas, pois elas foram suplantadas pela estrutura analítica de risco 

(EAR). Esta ferramenta é capaz de ajudar a equipe do projeto a considerar muitas fontes 

a partir das quais os riscos podem surgir em um exercício de identificação de riscos. A 

EAR é uma representação hierárquica dos riscos, de acordo com suas categorias de 

riscos.  



33 

 

 

Por outro lado, um conjunto prescrito de categorias pode, frequentemente, abrir 

a discussão sobre quais interesses podem ser atingidos baseados na cultura 

organizacional e no ambiente no qual o projeto está inserido. Além disto, as categorias 

preordenadas podem ajudar às organizações a dar foco aos riscos que atingem 

frontalmente os objetivos dos projetos em detrimento aos indicadores de risco 

convencionais A classificação dos riscos varia conforme o objetivo e/ou à disciplina que 

pretende analisá-lo, e podem afetar os objetivos do projeto positiva ou negativamente.  

A Figura 3 apresenta um modelo de uma Estrutura Analítica dos Riscos (EAR), 

que deve ser definida durante o processo de planejamento do gerenciamento de riscos, 

para auxiliar na eficácia e qualidade do processo de identificação de riscos do projeto, 

esquematizando as categorias e subcategorias nas quais os riscos podem surgir em um 

projeto genérico. Evidentemente, um maior nível de maturidade em gerenciamento de 

projetos de uma organização pode levar ao desenvolvimento de uma EAR específica 

para projetos similares, servindo assim como base para orientar outros projetos que 

serão desempenhados pela organização. 

 

Figura 3 - Exemplo de estrutura analítica de risco. 

Fonte: PMBOK (2013) 
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A outra abordagem diferente do PMBOK é apresentada por Krane, Olsson e 

Rolstadas (2012) em seu artigo. Os riscos são separados em duas grandes categorias que 

estão diretamente relacionadas aos objetivos do projeto: riscos operacionais e riscos 

estratégicos. A Figura 4 ilustra as diferenças entre estas categorias e como elas estão 

relacionadas com as partes interessadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Riscos operacionais x estratégicos 

Fonte: Krane, Olsson e Rolstadas (2012) 

 

 

Segundo Krane, Olsson e Rolstadas (2012), as equipes de projeto possuem uma 

forte tendência em registar apenas os riscos operacionais durante o processo de 

identificação de riscos, em detrimento aos riscos estratégicos que estão mais 

relacionados ao cliente e às partes interessadas externas à organização responsável pela 

execução do projeto. As principais características de cada um deles são: 

 

 Riscos Operacionais: estão relacionados aos resultados diretos dos 

projetos, bem como ao seu cumprimento. Todos estes riscos estão dentro 

da gestão direta da equipe do projeto; 
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 Riscos Estratégicos: estão relacionados aos efeitos nos projetos, mas no 

que diz respeito os benefícios e as expectativas do cliente. 

 

Embora existam diversas classificações possíveis, elas não são necessariamente 

mutuamente exclusivas. Podem ser complementares e se diferenciam, basicamente, por 

sua ênfase. 

 

2.2.2.3 Conceito de Gerenciamento de Riscos 

 

 Atualmente, o gerenciamento de riscos cresce em importância dentro das 

organizações, especialmente, nas que aplicam o conceito de projetos. Segundo 

Wieczorek-Kosmala (2014), a primeira razão para esta tendência é a rápida dinâmica e, 

também, o endurecimento constante do ambiente de negócios onde estas organizações 

estão inseridas. Um sistema de gerenciamento de risco bem desenvolvido e 

implementado com sucesso é muito útil para superar tais obstáculos, e prover às 

organizações uma vantagem competitiva frente as que não possuem um processo de 

gestão de riscos formal ou possuem um baixo nível de maturidade neste quesito. 

 Para Santos (2007), as organizações que lidam com projetos devem estabelecer 

uma infraestrutura e cultura apropriadas à aplicação de uma metodologia lógica e 

sistemática para estabelecer o contexto do Gerenciamento de Riscos.  

 Conforme discutido por Nieto-Morote e Ruz-Vila (2011), o Gerenciamento de 

Riscos, quando realizado de forma consistente, possibilita à organização envolvida, a 

obtenção do sucesso do projeto, em termos de cronograma, custo e desempenho. Estes 

resultados são conquistados com a implantação de processos, metodologias e 

ferramentas capazes de identificar, analisar e separar os riscos aceitáveis menores dos 

riscos maiores, as oportunidades das ameaças, além de fornecer dados para auxiliar na 

avaliação e no tratamento dos riscos.  

  “O gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de planejamento, 

identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e controle de riscos de 

um projeto. Os objetivos do gerenciamento dos riscos são aumentar a probabilidade e o 

impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos 

negativos do projeto” (PMBOK, 2013). 
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 Segundo Teller, Kock e Gemünden (2014), o gerenciamento de riscos, desde seu 

planejamento até o desenvolvimento das respostas aos riscos, deve ser feito na 

concepção do projeto, no momento do planejamento inicial, antes de ser tomada a 

decisão de executar ou não o projeto, e posteriormente, durante todo o ciclo de vida do 

projeto. Estas atividades são cíclicas, ou seja, as respostas aos riscos podem levar à 

identificação de novos riscos, assim como gerar alterações no que havia sido 

previamente definido em processos de outras áreas de conhecimento como, por 

exemplo, escopo, tempo, custos e qualidade. 

 Jafari et al. (2011) apresentam, em seu artigo, uma comparação interessante 

sobre as diversas metodologias aplicadas ao gerenciamento de riscos em projetos. 

Abaixo, segue uma relação das práticas de gerenciamento de riscos bastante utilizadas: 

 M_o_R – (Management of Risk), Guia de Gerenciamento de Risco para 

Organizações Públicas do Reino Unido; 

 AS/NZS 4360 - Norma Australiana e Neozelandesa de Gerenciamento de 

Riscos; 

 PRAM – (Project Risk Analysis and Management Guide), guia da APM;  

 PMBOK® - Capítulo 11, Gerenciamento de Riscos do Projeto, guia do PMI®. 

 A Figura 5 apresenta, de forma esquemática, um os processos aplicados na 

prática do gerenciamento de riscos. Conforme pode ser observado não há diferenças 

significativas entre estas metodologias. Os processos chave tais como planejamento, 

identificação, análise qualitativa e quantitativa, resposta ao risco e monitoramento e 

controle estão presentes, de certa forma, em todas as abordagens. 
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Figura 5 - Metodologias de Gerenciamento de Risco 

Fonte: Jafari  et al. (2011) 

 

 Segundo Santos (2007) descreve em seu trabalho, as características básicas de 

cada uma destes tipos de abordagem de gerenciamento de riscos são: 

 A metodologia M_o_R é direcionada às organizações do setor público, tendo 

foco nas estruturas organizacional e gerencial. Nesta metodologia são 

apresentados processos que incluem checklists com o objetivo de auxiliar os 

vários estágios a ser cumpridos. Ela analisa, também, a aplicação do 

gerenciamento de riscos no nível estratégico, através da aplicação de programas, 

projetos e operações. O guia aborda, ainda, a parte cultural, possibilitando a 

implementação com sucesso de um efetivo gerenciamento de riscos. De forma 

geral, sua aplicação é semelhante à norma AS/NZS 4360, tendo métodos de 

análise amplos quanto os do guia PRAM, separando ferramentas e técnicas 

específicas dos processos gerais de gerenciamento de riscos, como detalhes de 

sua implementação na estratégia, programa, projeto e contexto operacional, e de 

ferramentas e métodos específicos que devem ser empregados para execução 

destes processos; 

 A norma AS/NZS 4360 é mais ampla com um escopo mais amplo, focando além 

do contexto dos projetos, podendo também ser aplicada nas áreas: financeira, de 

segurança e de seguros. Uma característica significativa é a importância dada 

por esta norma ao processo de comunicação e consulta às partes interessadas dos 
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respectivos projetos, que deve estar sempre presente ao longo de todo o ciclo de 

vida do projeto. Por ser abrangente, cobre o gerenciamento de riscos em todos os 

seus níveis, desde atividades individuais até processos de portfólios;  

 O guia PRAM foi concebido pela APM (Association for Project Management), 

uma associação inglesa de profissionais de gerenciamento de projetos, contando 

com o auxílio de profissionais, consultores e acadêmicos desta área de atuação. 

Assim como o guia PMBOK® do PMI®, foi estruturado para o ambiente do 

gerenciamento de projetos. O guia traz escalas qualitativas e também descrições 

e exemplos de aplicação de várias técnicas e ferramentas de análise de riscos. De 

forma complementar, auxiliam, ainda, na determinação das responsabilidades 

para a condução dos processos. 

 

 Por outro lado, Thamhain (2013) conclui que para ser efetivo, especialmente em 

projetos complexos, o gerenciamento de risco deve ir além dos métodos analíticos mais 

comumente empregados nas organizações. O autor reforça que embora os métodos 

analíticos provêm a base para a maioria das abordagens de gerenciamento de riscos, e 

tem o benefício de produzir uma avaliação de riscos conhecidos relativamente rápido, 

incluindo medidas econômicas de ganhos ou perdas, estes métodos ainda possuem suas 

limitações.  

 As mais óbvias limitações citadas por Thamhain (2013) tratam da identificação 

de riscos potenciais desconhecidos e a redução do seu impacto a partir de um maior 

engajamento das pessoas envolvidas. Tendo em vista estas limitações e a pressão sobre 

os gerentes de projetos para reduzir os riscos, muitas organizações tem mudado o foco 

de investigar o impacto de riscos conhecidos para gerenciar cenários de risco macro 

com o objetivo de eliminar potenciais riscos antes de impactarem os projetos. 

 Por ser a metodologia mais utilizada no âmbito do gerenciamento de projetos, a 

estrutura de processos de gerenciamento de riscos fornecida pelo PMBOK® (2013) será 

a adotada neste trabalho para descrever os processos do gerenciamento de riscos. 

 

2.2.2.4 Metodologia de gestão de riscos segundo o PMI® 

 

 Por tratar-se de uma metodologia amplamente discutida na literatura 

contemporânea e com elevado grau de adoção pelas organizações, nesta seção será 

realizada uma apresentação breve dos processos de gerenciamento de riscos indicados 

Comentado [P5]: quem foi? 
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pelo PMBOK. O objetivo é conceder uma sustentação teórica ao estudo do nível de 

maturidade em gestão de riscos, bem como à pesquisa de campo que será realizada no 

âmbito da organização definida nos objetivos gerais deste trabalho. 

 No Capítulo 11 do PMBOK (2013), são descritos os processos recomendados de 

boas práticas em gerenciamento de riscos em projetos. Ao todo são citados seis 

processos distribuídos pelos grupos de processos mais comuns de um projeto, conforme 

o Quadro 5: 

 

Grupos de Processos Processos 

Iniciação  

Planejamento Planejar o gerenciamento de riscos 

Identificar os riscos 

Realizar a análise qualitativa dos riscos 

Realizar a análise quantitativa dos riscos 

Planejar as respostas aos riscos 

Execução  

Monitoramento e Controle Monitorar e controlar os riscos 

Encerramento  

Quadro 5 - Processos de gerenciamento de riscos em projetos 

Fonte: PMBOK (2013) 

 

 Os processos mencionados acima têm os seguintes objetivos definidos: 

 Planejar o gerenciamento de riscos – definição de como conduzir as atividades 

de gerenciamento dos riscos de um projeto; 

 Identificar os riscos – determinação dos riscos que podem afetar o projeto e de 

documentação de suas características; 

 Realizar a análise qualitativa dos riscos – priorização dos riscos para análise ou 

ação adicional através da avaliação e combinação de sua probabilidade de 

ocorrência e impacto; 

 Realizar a análise quantitativa dos riscos – análise numérica do efeito dos riscos 

identificados, nos objetivos gerais do projeto; 

 Planejar as respostas aos riscos – desenvolvimento de opções e ações para 

aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto; 

 Monitorar e controlar os riscos – implementação de planos de respostas aos 

riscos, acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos 

residuais, identificação de novos riscos e avaliação da eficácia dos processos de 

tratamento dos riscos durante todo o projeto. 
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 Todos os seis processos descritos pelo PMBOK (2013) possuem entradas, 

ferramentas e técnicas, e saídas. As entradas são informações que alimentarão o 

processo em questão. Estas informações serão tratadas por meio de ferramentas e 

técnicas específicas a cada caso e a cada processo e, por fim, as saídas do processo 

servirão para alimentar um outro processo ou gerar uma entrega para o projeto ou fase 

de cada processo apresentado pelo PMBOK (2013), apresentadas na Figura 6. 



41 

 

 

 

Figura 6 - Gerenciamento de Riscos do Projeto 

Fonte: PMBOK (2013)  

  

 No processo 11.1, planejar o gerenciamento de riscos é realizada a definição de 

como serão conduzidas todas as atividades relacionadas ao gerenciamento de riscos de 

um projeto. Como é o primeiro dos processos de gerenciamento de riscos, o 

planejamento realizado com cuidado aumenta expressivamente a probabilidade de 

Comentado [P6]: eu tentei unir ao texto, ficou melhor do que 
estava, sempagina em branco, mas essa figura rebelde está 
dando trabalho, observe seu posicionamento antes de imprimir 
o trabalho final 
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sucesso para os outros cinco processos. Este planejamento também é importante para 

garantir que o gerenciamento de riscos seja proporcional à importância do projeto para a 

organização (PMBOK, 2013). 

 Já no processo 11.2, identificação dos riscos são determinados os riscos que 

podem afetar o projeto e é realizada a documentação das características de cada um 

deles. Este processo é iterativo e deve ser realizado durante todo ciclo de vida do 

projeto, porque sempre novos riscos podem surgir ou se tornar conhecidos pela equipe 

do projeto. 

 No processo 11.3, análise qualitativa dos riscos é realizada a avaliação dos riscos 

identificados, utilizando sua probabilidade de ocorrência, o impacto correspondente nos 

objetivos do projeto, assim como outros fatores, como o intervalo de tempo para 

resposta e a tolerância aos riscos da organização associada com restrições de, por 

exemplo, custo, cronograma e escopo. 

 No processo 11.4, análise quantitativa dos riscos é realizada uma avaliação 

numérica dos riscos priorizados através da análise qualitativa. Desta forma, é possível 

serem tomadas decisões baseadas no impacto financeiro no projeto, causados por cada 

risco identificado. 

 No processo 11.5, planejamento das respostas aos riscos são desenvolvidas 

opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do 

projeto dos riscos priorizados segundo as análises qualitativa e quantitativa. Neste 

processo é que serão tomadas decisões como transferir, mitigar, aceitar, transferir ou 

eliminar as ameaças, e explorar, compartilhar, melhorar ou aceitar as oportunidades. 

 No último dos processos do gerenciamento de riscos, que é o 11.6, 

monitoramento e controle dos riscos são realizadas basicamente as seguintes atividades: 

implementação do plano de resposta aos riscos, acompanhamento dos riscos 

identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e 

avaliação do plano de gerenciamento de riscos do projeto. Este processo deve ser 

executado ao longo de todo o ciclo de vida do projeto com o objetivo de buscar riscos 

novos, modificados e desatualizados. A partir da literatura sobre este tema conclui-se 

que os benefícios de um controle de riscos eficiente incluem, mas não se limitam a: 

 

 As ações de respostas aos riscos podem ser implementadas conforme um 

planejamento prévio; 

 As partes interessadas têm informação sobre o que está acontecendo no projeto; 
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 A exposição ao risco fica mais evidente, mesmo que de forma mais intensa; 

 Ficam explícitas as necessidades de realimentação do processo de 

gerenciamento de riscos; 

 Há envolvimento da equipe de projeto no gerenciamento dos eventos que, 

teoricamente, poderiam estar ao largo de suas atribuições. 

 

2.2.3 Maturidade em Gestão de Riscos 

 

2.2.3.1 Conceituação de Maturidade em Gerenciamento de Projetos 

  

 Segundo Fontes (2013), o conceito de maturidade em gerenciamento de projetos 

surgiu com a mudança do foco da teoria para a sua implantação. Assim, os diversos 

conceitos presentes na literatura estão relacionados, fundamentalmente, ao estágio de 

desenvolvimento e surgiram das pesquisas e dos próprios trabalhos de alguns autores 

relacionados ao assunto. 

 Antes de serem detalhados os principais modelos de maturidade de gestão de 

riscos é importante explicar o significado das palavras modelo, maturidade e eficácia. 

Segundo Houaiss e Villar (2009), são: 

 

 Modelo – “coisa que serve de imagem, forma ou padrão a ser imitado; exemplo 

dado por uma coisa, que possui determinadas características em mais alto grau”. 

 Maturidade – “estado ou condição de pleno desenvolvimento”. 

 Eficácia – “segurança de um bom resultado”. 

 

Ainda segundo Fontes (2013), quando o conceito de maturidade é aplicado a 

uma determinada organização, obtém-se o estágio em que esta se encontra para alcançar 

os objetivos pré-estabelecidos. Para fomentar um processo de renovação contínuo e 

garantir a sobrevivência das organizações, estas devem planejar a evolução e o 

amadurecimento. Já Maier, Moultrie e Clarkson (2011) define maturidade como uma 

combinação de comportamento, atitude e competências. Ela pode ser descrita, também, 

como um termo composto, em que as características e indicadores são utilizados para 

denotar ou medir o nível de maturidade de uma organização. 
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Desta forma, Santos (2007) afirma que um Modelo Eficaz de Maturidade 

pressupõe a utilização de um padrão, com alto grau de desenvolvimento, objetivando a 

obtenção dos resultados esperados. O mesmo autor apresenta, ainda, a seguinte 

definição de maturidade: “O estado de estar completamente desenvolvido. Maturidade 

também conota o entendimento ou a visão de como o sucesso ocorre, assim como a 

maneira de prevenir problemas comuns” (SANTOS, 2007, p.41). 

A eficácia na gestão de projetos está diretamente relacionada ao nível de 

maturidade, portanto quanto mais eficaz for a gestão de projetos de uma organização 

maior se tornará o seu nível de maturidade. Já os modelos de maturidade representam 

um conjunto de elementos que otimizados e estruturados formam um processo eficaz. 

Assim sendo, os modelos de maturidade podem ser compreendidos pelas organizações 

como guias de boas práticas, que quando seguidos geram maiores oportunidades de 

incrementar o desempenho destas em gerenciamento de projetos. 

Em seu artigo Jucá Júnior (2010) explica que o conceito de maturidade adquire 

um aspecto de diagnóstico. Um modelo de maturidade em projetos tem por objetivo, 

portanto, medir o nível de organização das empresas na gestão de seus projetos e indicar 

opções no intuito de incrementar este nível. Assim, pode-se concluir que um modelo 

eficaz de maturidade pressupõe a utilização de um padrão, com alto grau de 

desenvolvimento, objetivando a obtenção dos resultados esperados. 

Segundo Wieczorek-Kosmala (2014), até o final da década de 1990 as 

organizações demonstravam uma falta de conhecimento visível sobre a avaliação da 

maturidade de gestão de riscos, ou seja, este trabalho era realizado de forma empírica e 

baseado fundamentalmente na cultura de cada organização, bem como nas lições 

aprendidas ao longo do ciclo de vida das mesmas. Entretanto, nos últimos anos houve 

um progresso significativo no desenvolvimento de processos, apesar de persistirem 

problemas sobre como avaliar de forma efetiva o desempenho da gestão riscos das 

organizações. 

Ainda segundo a mesma autora, geralmente os modelos de maturidade de riscos 

provem parâmetros de referência úteis na avaliação do estágio da implementação do 

gerenciamento de riscos. E é capaz de entender o grau de sofisticação dos processos e 

práticas quanto ao gerenciamento de riscos, à confiabilidade e à efetividade em cada 

estágio. Além do exposto, os modelos de maturidade de riscos são úteis para as 

organizações que desejam desenvolver ou melhorar a corrente abordagem em gestão de 

riscos. 
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Já Hopkinson (2000) cita que na última década houve uma evolução no 

desenvolvimento da cultura da necessidade de implementar processos relacionados ao 

gerenciamento de riscos, e há um entendimento que quanto mais fraca for esta disciplina 

nas respectivas organizações, maior será a probabilidade de atrasos, custos adicionais ou 

até mesmo falha absoluta do projeto. Por outro lado, mesmo que estes processos estejam 

implementados, algumas organizações podem não ter maturidade suficiente para 

implementar ações que permitam uma efetiva mitigação dos riscos, deixando as equipes 

totalmente despreparadas para lidar com as incertezas dos projetos, justificando assim a 

necessidade de avaliação do nível de maturidade e posterior aplicação de um plano de 

ação focado nas fragilidades. Alternativamente, os modelos de maturidade ainda podem 

ser aplicados para classificar uma determinada organização com seus respectivos 

principais concorrentes no mercado e com as melhores práticas aplicadas. 

Por outro lado, Zhao, Hwang e Low (2014) reforçam que a avaliação da 

maturidade é fundamental para que as organizações possam ter uma visão clara do 

status quo, forças e fraquezas na implementação dos processos de gerenciamento de 

riscos, desse modo permitindo ao alto nível de gestão destas organizações a tomar 

medidas no intuito de gerar progressos nas áreas com comprovada deficiência. 

Zhao, Hwang e Low (2014) ressaltam ainda que no mundo real os fatores 

humanos, sensivelmente, geram influência nos processos de tomada de decisão. A 

forma de pensar de cada indivíduo, incluindo a percepção por preferências, em 

determinadas circunstâncias pode ser ambígua, subjetiva e imprecisa, assim sendo os 

modelos de maturidade podem ajudar a administrar os fatores humanos sob a forma 

como a gestão de riscos é desempenhada. 

Hartono et al. (2014) afirmam que existe uma correlação positiva entre o grau de 

maturidade de gestão de riscos e o desempenho global das organizações. Isto é, quanto 

maior a maturidade, maior será o desempenho dos projetos que levarão à melhora 

integral da organização. 

Desta forma, os modelos de avaliação de maturidade da gestão de riscos das 

organizações representam uma ferramenta importante, capaz de orientar a estruturar 

processos no gerenciamento de riscos, além de prover uma base de comparação destes 

processos ao longo de determinado período e com as melhores práticas consideradas 

pelo mercado. Assim, é possível de forma mais eficaz explorar as oportunidades e 

mitigar os riscos identificados ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Em resumo, a 

evolução e o amadurecimento das organizações podem e devem ser planejados para que 
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a aquisição de competências permita sua renovação, sobrevivência e a execução de 

projetos com sucesso, conforme definido na seção 2.2.1.3. Ao considerar a importância 

da avaliação da maturidade no gerenciamento de risco dos projetos das organizações, 

vários estudos relevantes para o desenvolvimento de modelos específicos para projetos 

foram realizados ao longo dos últimos 20 anos.  

Conclui-se, então, que o objetivo de medir o nível de maturidade das 

organizações é avaliar a capacidade atual, diagnosticar os pontos fortes e fracos críticos 

aos respectivos processos e incremento da performance, e identificar pontos onde ainda 

é necessário desenvolvimento. 

 

2.2.3.2 Comparação entre organizações maduras e imaturas 

 

Nesensohn (2014) apresenta outra abordagem em seu artigo, através da 

comparação entre a maturidade do gerenciamento entre organizações maduras e 

imaturas. Em linhas gerais, as organizações imaturas se distinguem por não possuírem 

processos objetivos e claros para avaliar o nível de gestão aplicado. Assim, elas são 

caracterizadas por atingirem com menor frequência as metas estabelecidas e 

apresentarem dificuldades em cumprir as previsões de custos e faturamento. Os gestores 

destas organizações ainda são afetados pela necessidade constante de atuarem em 

problemas imediatos, em detrimento de trabalharem nos processos relacionados ao 

gerenciamento de projetos. 

Já as organizações maduras são caracterizadas por manterem os projetos dentro 

das linhas de base de custo e prazo estabelecidas inicialmente. Estas possuem processos 

sistemáticos, definição clara dos papeis e responsabilidades do time, formas 

transparentes de condução dos projetos, o que acaba levando ao cumprimento das metas 

com percentuais reduzidos de desvio. Como consequência, estas organizações possuem 

maior habilidade para atrair e desenvolver os talentos individuais, e estes executam com 

melhor desempenho suas respectivas atividades. 

No Quadro 6 há uma breve comparação entre as características das organizações 

maduras e imaturas. 

 

 

 

Comentado [P7]: podia colocar td na outra página 
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Organizações Imaturas Organizações Maduras 

Ad hoc: processo improvisado por profissionais e 

gerentes 

Coerente com as linhas de ação, o trabalho é 

efetivamente concluído 

Não é rigorosamente seguido e o cumprimento dos 

projetos não são controlados 

O cumprimento dos projetos é acordado, documentado 

e melhorado continuamente 

Altamente dependente dos profissionais envolvidos 

nos projetos 

Apoio visível da alta administração e outras gerências 

Baixa visão do progresso da qualidade Bem controlado, fidelidade ao processo de gestão de 

projetos é objeto de auditoria e de controle 

A funcionalidade e a qualidade do produto podem 

ficar comprometidas para que os prazos sejam 

cumpridos 

São utilizadas medições do produto e de processo 

Arriscado do ponto de vista do uso de nova 

tecnologia 

Uso disciplinado da tecnologia 

Custos de manutenção excessivos Custos planejados e controlados 

 

Quadro 6 - Comparativo entre organizações maduras e imaturas. 

Fonte: Adaptado de Rabechini Júnior e Carvalho (2015) 

 

 Observa-se, pelo Quadro 6, que nas organizações imaturas os processos de 

gestão de projetos não são definidos de forma clara, ou seja, acabam sendo 

improvisados, fato que incrementa significativamente as probabilidades de fracasso dos 

projetos. Por outro lado, as organizações maduras caracterizam-se por processos 

adequados e bem definidos aumentando o controle dos projetos e as probabilidades de 

sucesso. Portanto, conforme Fontes (2013) conclui, as organizações maduras 

caracterizam-se pela habilidade em executar seus processos de forma previsível e 

padronizada, enquanto uma empresa imatura atua pela improvisação de seus processos, 

sem estabelecer as conexões pertinentes com toda a estrutura organizacional. 

  

2.2.3.3 Modelos de Maturidade 

 

Conforme já discutido nas seções anteriores, atualmente face o grau de 

competitividade e a necessidade de manutenção da rentabilidade dos negócios das 

organizações, os riscos tornaram-se objeto de preocupação constante das organizações. 

O sucesso dos projetos está diretamente relacionado à eficácia no qual os processos, 
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metodologias e ferramentas de gerenciamento de riscos são empregados. Por meio do 

estudo dos modelos de maturidade é possível as organizações avaliarem o atual estágio 

do gerenciamento de riscos, a fim de caminhar em direção às melhores práticas, 

determinando os métodos mais eficazes e que melhor se adaptem às políticas das 

organizações. 

 Segundo o estudo realizado por Wieczorek-Kosmala (2014), em linhas gerais, os 

modelos de maturidade são estruturados como matrizes em que os níveis de maturidade 

são referenciados com os atributos que refletem as práticas primárias de gerenciamento 

de riscos. Em cada campo da matriz são inseridas as competências indicando as práticas 

atingidas e/ou desejadas. 

Na Figura 7, encontram-se os elementos chave da estrutura de um modelo de 

maturidade de riscos. 

 

 

Figura 7 – Estrutura do modelo de maturidade de riscos 

Fonte: Wieczorek-Kosmala (2014) 

 

 Ainda segundo Wieczorek-Kosmala (2014), os atributos dos modelos de 

maturidade de riscos refletem as práticas básicas do gerenciamento de riscos que uma 

determinada organização deve estabelecer para desenvolver habilidades nesta área. Os 

atributos são normalmente relacionados com os processos básicos de gerenciamentos de 

riscos abordados na seção 2.2.2 deste trabalho, tais como: planejamento do 

gerenciamento de riscos, identificação, análise qualitativa, análise quantitativa, 

planejamento das respostas aos riscos e monitoramento e controle dos riscos.  
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 Em linhas gerais, os modelos de maturidade definem quatro ou cinco níveis de 

progressão e qualidade do processo de gerenciamento de risco através de cada atributo 

previamente selecionado para a análise. Independentemente do modelo aplicado, estes 

níveis são graduais partindo sempre da referência inicial de total falta de práticas de 

gerenciamento de riscos até a maturidade. Assim os níveis de cada modelo possuem 

uma lógica de evolução desde o nível inicial de práticas ao maduro. 

Esta ferramenta é interessante, pois apresenta rápido retorno às organizações. 

Abdul Rasid et al. (2014) ressaltam que a consequência do crescimento do nível de 

maturidade em gestão de riscos é a geração de benefícios ao negócio, usualmente 

observado pelo aumento das margens operacionais dos projetos, ou seja, o aumento do 

nível de maturidade é diretamente proporcional ao incremento das margens, conforme 

pode ser observado na Figura 8. Por outro lado, Wieczorek-Kosmala (2014) lembra que 

os avanços conquistados no que diz respeito ao nível de maturidade no gerenciamento 

de riscos é seguido por um incremento nos custos necessários para a implantação da 

infraestrutura necessária, além do treinamento dos colaboradores das respectivas 

organizações, a fim de estarem aptos a compreenderem os processos e implementá-los. 

 

 

Figura 8 – Progressão da maturidade em gestão de riscos x benefícios 

Fonte: Wieczorek-Kosmala (2014) 
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 Assim sendo, os atributos que forem classificados com os menores níveis de 

maturidade deverão ser alvos de um plano de ação mais específico com o objetivo de 

reverter o quadro encontrado. Por outro lado, os atributos com nível de maturidade 

elevado deverão ser continuamente monitorados e controlados, a fim de serem mantidos 

neste estágio. 

 Conforme explicado no início desta seção, dada a considerável importância para 

as organizações da avaliação da maturidade no gerenciamento de riscos dos projetos, 

diversos estudos pertinentes foram realizados ao longo, principalmente, dos últimos 20 

anos. A Figura 9 ilustra a arquitetura dos modelos de maturidade em gestão de riscos. 

 

 

Figura 9 – Arquitetura de modelos de maturidade em gestão de riscos 

Fonte: Adaptado de Jia et al. (2013) 

 

Planejamento dos riscos Suporte da estrutura da organização

Identificação dos riscos Gerenciamento das partes interessadas

Análise qualitativa Gestão de riscos em programas

Análise quantitativa Cultura de suporte à gestão de riscos
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 Neste sentido, um dos primeiros estudos realizados por Hillson (1997) foi 

denominado Risk Management Measurement (RMM). Como consequência, o RMM 

acabou sendo a base para o desenvolvimento dos demais modelos mais comuns 

atualmente, tais como o Risk Management Capability Maturity Model (RMCM) para 

projetos complexos (Ren e Yeo, 2004), que basicamente desenvolve uma estrutura para 

definir e selecionar os processos adequados com o objetivo de promover a qualidade do 

gerenciamento de riscos. 

Segundo Hartono et al. (2014), existem quatro níveis de maturidade para o 

modelo RMM, que são relacionados com quatro atributos das organizações: cultura, 

processos, experiência e aplicação. O primeiro nível é o de incipiência, ou seja, não há 

consciência sobre o gerenciamento de riscos no negócio. O segundo nível é o iniciante, 

em que a organização já utiliza com alguma frequência as aplicações relativas ao 

gerenciamento de riscos, mas ainda não há um processo que visa antecipar os riscos. O 

terceiro nível é o normalizado, onde o gerenciamento de riscos é aplicado de forma 

abrangente pelo negócio nos projetos em execução. Já o quarto nível é o natural, ou 

seja, o gerenciamento de riscos torna-se uma cultura e é normatizado na organização. 

 Um modelo que foi desenvolvido a partir do RMM pela International 

Association of Commercial and Contract Managers (IACCM) (2003) é o Business Risk 

Management Maturity Model (BRM3), muito utilizado para verificar se a abordagem do 

gerenciamento de riscos aplicada pelo negócio é suficiente tendo como base este 

modelo e realizar estudos comparativos com os principais concorrentes. 

 O Project Management Institute (PMI) apresentou em 2002 o Risk Management 

Maturity Model (RMMM), que também é dividido em quatro níveis: pontual, inicial, 

repetição e gerenciado. A premissa básica utilizada no desenvolvimento deste modelo 

foi a possibilidade de aplicá-lo às organizações com atividade fim e perfis diversos. 

 Um estudo mais recente foi realizado por Pangeran (2012), denominado Risk 

Management Capability Maturity (RMCM). Este tem como objetivo focar na medição 

do nível de maturidade do gerenciamento de riscos para empresas do setor público 

adotando elementos abordados nos modelos RMM e RMMM, e assim como os demais 

classifica o nível de maturidade em quatro níveis. 

Diversos modelos foram desenvolvidos para o diagnóstico da maturidade em 

gerenciamento de riscos de um projeto ou organização. Após revisão da literatura atual 

sobre o tema foram identificados 15 modelos focados nas mais diversas áreas de 

atuação, tais como: construção civil, manufatura, tecnologia da informação, negócios 
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em geral e projetos. O Quadro 7 apresenta uma breve descrição e um quadro expositivo 

das características dos destes modelos. Hartono et al. (2014) em seu artigo detalha o 

funcionamento dos cinco modelos mais comumente utilizados pelas organizações, que 

serão descritos com maiores detalhes nas próximas seções. Também será explorado 

detalhadamente o modelo proposto por Santos (2007), já aplicado e testado em 

organizações brasileiras de setores diversos e, por fim, será apresentado na seção 2.3 o 

modelo proposto pelo autor que é baseado em modelos encontrados na literatura.  

 

 



Número Modelo Autor 
Ano de 

desenvolvimento 
Foco do Modelo Atributos Níveis 

1 Risk maturity model – RMM Hilson 1997 Organizações em geral 

Cultura Simples 

Processo Principiante 

Experiência Normalizado 

Aplicação Natural 

2 Risk maturity model – RMM Hopkinson 2000 Projetos 

Gerenciamento Simples 

Identificação dos riscos Principiante 

Análise dos riscos Normalizado 

Controle dos riscos   

Verificação dos riscos 

   

3 
PMI´s RMMM - Risk 

Management Maturity Model 
PMI 2002 Projetos em geral 

Cultura Ad Hoc 

Processo Inicial 

Experiência Repetível 

Aplicação Gerenciado 

4 Business Risk Maturity - BRM3 IACCM 2003 Organizações em geral 

Cultura Principiante 

Processo Competente 

Experiência Proficiente 

  

Expert 

 

5 
Risk Management Capability 

Model – RMCM 
Ren e Yeo 2004 

Projetos Complexos 

TI 

Cultura Ad Hoc 

Processo Inicial 

Tecnologia Definido 

  Gerenciado 

 

Otimizado 

6 Risk maturity model – RMM Chapman 2006 Projetos 

Cultura Inicial 

Sistema Básico 

Experiência Normalizado 

Treinamento   

Gerenciamento 
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7 Management of Risk OGC 2007 Organizações em geral 

Contexto Organizacional Inicial 

Objetivos das partes interessadas Repetível 

Apoio da estrutura Definido 

Cultura Gerenciado 

Papéis e Responsabilidades Otimizado 

Indicadores   

Relatórios   

Revisão do cliclo   

Melhora contínua   

8 MMGR Santos 2007 Projetos em Geral 

Estrutura da Organização 

Planejamento dos riscos 

Identificação dos riscos 

Análise qualitativa 

Análise Quantitativa 

Respostas aos riscos 

Monitoramento dos riscos 

0 – 100% 

9 PMI´s RMMM Ongel 2009 Construção Civil 

Consciência Ad Hoc 

Cultura Estabelecido 

Processos Gerenciado 

Experiência Integrado 

Imagem   

Aplicação   

Confiança   

Recursos   

10 MMGRseg Mayer 2009 
Tecnologia da 

Informação 

Definição do contexto Inicial 

Análise dos riscos Conhecido 

Tratamento dos riscos Normalizado 

Aceite dos riscos Gerenciado 

Comunicação dos riscos Otimizado 

Monitoramento e análise crítica dos riscos   
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11 RM – CMMI Shah 2009 Setor de Manufatura 

Cultura Incompleto 

Conhecimento Executado 

Experiência Gerenciado 

Aplicação Definido 

  

Quantitativamente gerenciado 

 

12 RM3 Zou 2010 Construção Civil 

Gerenciamento e liderança em relação aos riscos Inicial 

Cultura Repetível 

Identificação de riscos Gerenciado 

Análise dos riscos Otimizado 

Processos 

 

   

13 Risk maturity model – RMM AON 2010 Organizações em geral 

Comprometimento da alta gestão Inicial 

Executivo sênior dedicado para riscos Básico 

Cultura de gerenciamento de riscos Definido 

Engajamento das partes interessadas Operacional 

Transparência na comunicação dos riscos Avançado 

Integração dos riscos nos processos decisórios   

Uso de métodos quantitativos   

Identificação de novos riscos   

Gerenciamento de riscos focado em agregar valor 

 

   

14 
Risk Management Capability 

Maturity model – RMCM 
Pangeran 2012 Empresas Públicas 

Cultura Ad Hoc 

Processo Inicial 

Experiência Competente 

Aplicação Excelente 

Parceria 
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15 
Risk Management Maturity 

System 
Jia 2012 

Construção Civil - 

Larga escala 

 

Planejamento Muito Baixo 

Identificação de riscos Baixo 

Análise dos riscos Médio 

Resposta aos riscos Alto 

Monitoramento de riscos Muito Alto 

16 
Risk Management Capability – 

RMC 

Mu e 

Cheng 
2013 Projetos 

Atitude Muito Baixo 

Cultura Baixo 

Identificação dos riscos Médio 

Análise dos riscos Alto 

Resposta aos riscos Muito Alto 

Processos   

Quadro 7 – Modelos de Maturidade em Gestão de Riscos 

Fonte: Elaborado pelo Autor 



2.2.3.3.1 Risk Maturity Model (RMM) 

 

O modelo proposto por Hillson (1997) foi a primeira tentativa com o objetivo de 

desenvolver um modelo capaz de avaliar a maturidade em gestão de riscos das 

organizações. De acordo com Hillson (1997), o RMM é aplicável nas organizações que 

desejam implementar uma abordagem formal para o gerenciamento de riscos ou para 

melhorar a atual. O principal objetivo do modelo é proporcionar uma estrutura contra a 

qual as atuais práticas de gestão de risco das organizações possam ser aferidas. Por ser o 

precursor, é a base para todos os demais modelos subsequentes, tais como RMMM, 

RMMM adaptado para a indústria da construção, IACCM Business Risk Management 

Maturity Model, Risk Management Capability Maturity Model para projetos complexos, 

dentre outros. 

O modelo proposto ajuda as organizações a avaliar o seu nível atual da 

maturidade da capacidade em gerenciamento de riscos, identificar metas para melhoria, 

e conceber estratégias para desenvolver e aperfeiçoar o nível de maturidade em gestão 

de riscos. Também são sugeridas estratégias para passar ao próximo nível de maturidade 

estabelecido no modelo. 

Para obter uma ferramenta de diagnóstico mais detalhado necessária para 

objetiva e consistente avaliação da maturidade do processo de gestão de risco, foram 

definidos quatro níveis de maturidade e atributos. O Quadro 8 detalha estes níveis e 

como estes se relacionam com os específicos atributos. 

 

Atributo Nível de 

Maturidade 

Descrição do Nível 

D
ef

in
iç

ão
 

Simples Desconhecimento da necessidade do gerenciamento de risco. 

Nenhuma abordagem estruturada para lidar com a incerteza. 

Processos de gerenciamento repetitivos e reativos. 

Pouca ou nenhuma tentativa de aprender do passado ou se preparar para o futuro. 

Principiante Pequeno número de indivíduos com experiência em gestão de riscos. 

Nenhuma abordagem estrutura em implantação. 

Consciente dos benefícios potenciais da gestão de risco, mas com aplicação 

ineficaz, não usufruindo dos potenciais benefícios. 

Normalizado A gestão de riscos é estabelecida em processos da rotina dos negócios. 

Gestão de riscos implementada na maioria dos projetos. 

Processos genéricos de riscos formalizados. 

Benefícios compreendidos em todos os níveis da organização, embora nem 

sempre obtida de forma consistente. 

Natural Cultura de risco-consciente, com a abordagem pró-ativa para gerenciamento de 

riscos em todos os aspectos do negócio. 

Utilização intensiva de informações de risco para melhorar os processos e ganhar 

vantagem competitiva. 

Ênfase na gestão de oportunidades. 
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C
u

lt
u

ra
 

Simples Nenhuma consciência de risco. 

Resistente a mudanças. 

Tendência a continuar com processos existentes. 

Principiante Processos relacionados à riscos podem ser vistos como uma sobrecarga adicional 

com benefícios variáveis. 

Gestão de riscos empregada apenas em projetos previamente selecionados. 

Normalizado Política determinada para gestão de riscos. 

Benefícios reconhecidos e esperados. 

Preparado para comprometer recursos a fim de obter ganhos. 

Natural Compromisso da alta gestão com a gestão de riscos. 

Gestão de riscos proativa encorajada e recompensada. 

P
ro

ce
ss

o
 

Simples Nenhum processo formal. 

Principiante Não há processos formais genéricos, embora alguns métodos formais específicos 

possam estar em uso. 

A eficácia do processo depende fortemente das habilidades da equipe de risco 

interna e da disponibilidade de apoio externo. 

Normalizado Processos genéricos aplicados na maior parte dos projetos. 

Processos formais incorporados ao sistema de qualidade. 

Alocação de ativos e gestão de riscos no orçamento de todos os níveis. 

Necessidade limitada de suporte externo. 

Natural Processos do negócio baseados no risco. 

Gestão de riscos permeando por todo o negócio. 

Atualização periódica dos processos. 

Rotina de métricas de risco com feedback constante para melhorias. 

E
x

p
er

iê
n

ci
a 

Simples Nenhum conhecimento dos princípios de risco. 

Principiante Limitada a indivíduos que possam ter tido pouco ou nenhum treinamento formal. 

Normalizado Expertise interna, formalmente treinada nas habilidades básicas. 

Desenvolvimento de processos específicos e ferramentas. 

Natural Todo o time consciente sobre riscos e utilizando as habilidades básicas. 

Lições aprendidas como parte do processo 

Treinamentos externos regulares para aprimorar habilidades. 

A
p

li
ca

çã
o

 

Simples Nenhuma aplicação estruturada, recursos não dedicados e nenhuma ferramenta de 

risco. 

Principiante Aplicação inconsistente. 

Disponibilidade variável do time. 

Simples aplicação de ferramentas e métodos. 

Normalizado Rotina e aplicação consistente em todos os projetos. 

Recursos comprometidos e conjunto integrado de ferramentas e métodos. 

Natural Aplicado a todas as atividades. 

Relatórios e tomada de decisão com base nos riscos. 

Ferramentas e métodos “estado da arte”. 

Quadro 8 – Risk maturity model 

Fonte: Adaptado de Öngel (2009) 

 

 

2.2.3.3.2 Project Management Maturity Model (PMMM) 

 

O Project Management Maturity Model (PMMM) idealizado pelo Project 

Management Solutions foi concebido para diagnosticar a maturidade dos processos de 

gerenciamento de projeto de uma organização. Sua visão focada em processo constitui a 

principal diferença deste modelo frente aos demais pesquisados neste trabalho. 

De acordo com Coetzee & Lubbe (2013), este modelo foi desenvolvido para 

orientar as organizações na melhoria dos processos relacionados ao gerenciamento de 
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projetos, a partir da apresentação de um quadro conceitual. Dada sua aplicabilidade, 

tornou-se um dos padrões da indústria para medir o nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos. Também pode ser aplicado para mapear os processos e 

acompanhar seu respectivo progresso ao longo do ciclo do modelo. 

O modelo prevê cinco níveis de maturidade: Inicial, Estruturado, 

Organizacional, Gerenciado e Otimizado. Além disso, este modelo prevê alguns 

componentes em cada uma das nove áreas do conhecimento em gestão de projetos. 

Entretanto, neste trabalho o foco é a avaliação de riscos, que define cinco componentes: 

Identificação de Risco, Quantificação de Risco, Resposta ao Risco, Controle do Risco e 

Documentação do Risco. 

O Quadro 9 apresenta uma matriz com descrição geral das características dos 

componentes descritos acima e seus níveis de maturidade. 

 
Elemento Nível de 

Maturidade 

Descrição do Nível 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o
 d

e 
R

is
co

 

Inicial A identificação de riscos não é uma atividade padrão; 

Há reação ao risco apenas quando já está materializado; 

Estruturado Organização possui processo documentado para a identificação de riscos, as 

somente para projetos grandes e com alta visibilidade; 

Esforço consciente para identificação dos riscos; 

Utilização de ferramentas para auxiliar a identificação dos riscos, tais como: 

Declaração de escopo, EAP, cronograma e planejamento de custos; 

Plano de gerenciamento de compras e de recursos humanos também são 

considerados; 

Lições aprendidas da indústria são utilizadas; 

Organizacional Existência de processos documentados e repetitivos; 

Todos os processos padronizados e documentados; 

Aplicação de checklists, formulários automatizados, etc; 

Gatilhos para riscos identificados; 

Considerada a inter-relação entre projetos da carteira; 

Lições aprendidas são consolidadas e integradas; 

Gerenciado Integração com os processos de gerenciamento de custo e tempo; 

Realizado dentro dos projetos individuais e também em programas; 

Otimizado Implementação de processos de melhoria; 

As lições aprendidas são identificadas e registradas; 

Q
u

an
ti

fi
ca

çã
o

 d
e 

R
is

co
 

Inicial O impacto dos riscos identificados é especulativo e sem quaisquer análises; 

Estruturado Abordagem mais estruturada para quantificar riscos; 

Metodologia padronizada para avaliar os riscos; 

Inclui probabilidades e valor monetário esperado; 

Abordagem mais objetiva para quantificar a probabilidade e impacto dos 

riscos; 

Riscos são baseados em um simples fator; 

Organizacional Procedimentos mais avançados para quantificar os riscos; 

Critérios múltiplos para quantificar os riscos; 

O processo é inteiramente documentado e repetível; 

Utilização de ferramentas de simulação, árvores de decisão, cálculos com 

média ponderada; 

Riscos são priorizados utilizando múltiplos fatores, tais como análise por valor 

agregado, criticidade, timing, tipo de risco; 
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Gerenciado Integrado com gerenciamento de custo, gerenciamento de tempo, processos de 

planejamento estratégico e ao escritório de projetos; 

Os riscos de outros projetos e de outras áreas da organização também são 

considerados; 

Os riscos são avaliados tendo como base a organização; 

Índices de performance podem ser utilizados; 

Otimizado Processos de melhoria são implementados; 

Impactos em custo e cronograma são dimensionados de forma adequada; 

Lições aprendidas são registradas normalmente; 

A gestão utiliza os riscos quantificados nos processos de tomada de decisão; 

R
es

p
o

st
a 

ao
 R

is
co

 

Inicial Os riscos são considerados como eles surgem; 

Determinação de estratégias de mitigação ou planos de contingência para o 

futuro são raras; 

Estruturado Estratégias informais para administrar os riscos; 

Plano de gerenciamento de riscos documenta os procedimentos para gerenciar 

os riscos; 

Planos de contingência para riscos próximos e estratégia de mitigação para 

grandes projetos; 

Organizacional Padrões são utilizados; 

Planos de contingência e estratégias de mitigação são identificadas para cada 

risco;  

Gerenciado Integrado com gerenciamento de custo, gerenciamento de tempo, processos de 

planejamento estratégico e ao escritório de projetos; 

Otimizado Lições aprendidas são registradas normalmente; 

Processo para rastreamento da utilização das reservas do projeto; 

C
o

n
tr

o
le

 d
o

 R
is

co
 

Inicial Solução de problemas no dia a dia no caso de surgir novos riscos; 

Não há plano de gerenciamento de projetos ou estratégias de resposta aos 

riscos; 

Estruturado Aplicada sua própria abordagem para controlar e gerenciar os riscos; 

Atribui responsabilidade para cada risco como ele ocorre; 

Discussão dos riscos nas reuniões de equipe; 

Rastreamento do status do risco de grandes projetos; 

Processo para reportar o status dos riscos às principais partes interessadas; 

Log de riscos e reuniões periódicas; 

Rastreamento de mudanças; 

Organizacional Processos totalmente desenvolvidos, riscos dos projetos são rastreados 

rotineiramente; 

Ações corretivas são tomadas, plano de gerenciamento de risco é atualizado e 

métricas são utilizadas; 

Gerenciado Integrado com os sistemas de controle da organização, monitoramento de 

programas, gerenciamento de custo e tempo; 

Otimizado A gestão utiliza os riscos quantificados nos processos de tomada de decisão; 

D
o

cu
m

en
ta

çã
o

 d
o

 R
is

co
 

Inicial Não há base histórica de riscos típicos e experiências; 

Os indivíduos dependem de suas experiências passadas e discussões com 

outros membros do time; 

Estruturado Alguma informação histórica sobre tendências gerais de riscos é coletada; 

Não há um método centralizado e típico para coleta de informação histórica; 

Organizacional Banco de dados de informações históricas tais como riscos comuns e gatilhos 

de riscos; 

Gerenciado A base de dados histórica é expandida para incluir a relação de 

interdependência entre projetos;  

Otimizado Implementação de processos de melhoria; 

Avaliação pós-projeto; 

Lições aprendidas são registradas; 

Quadro 9 – Project management maturity model 

Fonte: Adaptado de Öngel (2009) 
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2.2.3.3.3 Risk Management Maturity Model 

 

De acordo com Ongel (2009), este modelo é uma versão elaborada do trabalho 

inicialmente desenvolvido por Hillson (1997), que é apresentado como modelo base 

para os demais desenvolvidos posteriormente com o objetivo de identificar qual o nível 

atual que uma determinada organização está operando. Ongel (2009) explica, ainda, que 

este modelo simplificado de maturidade foi desenvolvido para determinar rapidamente 

as fraquezas e é aplicável a todo o tipo de projeto, em qualquer indústria, governo ou 

setor comercial. 

O Quadro 10 detalha os níveis de maturidade e como estes se relacionam com os 

específicos atributos. 

 
Atributo Nível de 

Maturidade 

Descrição do Nível 

D
ef

in
iç

ão
 

Ad Hoc Desconhecimento da necessidade do gerenciamento de risco. 

Nenhuma abordagem estruturada para lidar com a incerteza. 

Processos de gerenciamento repetitivos e reativos. 

Pouca ou nenhuma tentativa de aprender do passado ou se preparar para o futuro. 

Inicial Pequeno número de indivíduos com experiência em gestão de riscos. 

Nenhuma abordagem estrutura em implantação. 

Consciente dos benefícios potenciais da gestão de risco, mas com aplicação 

ineficaz, não usufruindo dos potenciais benefícios. 

Repetível A gestão de riscos é estabelecida em processos da rotina dos negócios. 

Gestão de riscos implementada na maioria dos projetos. 

Processos genéricos de riscos formalizados. 

Benefícios compreendidos em todos os níveis da organização, embora nem 

sempre obtida de forma consistente. 

Gerenciado Cultura de risco-consciente, com a abordagem proativa para gerenciamento de 

riscos em todos os aspectos do negócio. 

Utilização intensiva de informações de risco para melhorar os processos e ganhar 

vantagem competitiva. 

Ênfase na gestão de oportunidades. 

C
u

lt
u

ra
 

Ad Hoc Nenhuma consciência de risco. 

Resistente a mudanças. 

Tendência a continuar com processos existentes. 

Sem envolvimento do alto nível de gestão. 

Inicial Processos relacionados à riscos podem ser vistos como uma sobrecarga adicional 

com benefícios variáveis. 

Gestão de riscos empregada apenas em projetos previamente selecionados. 

Alta gestão encoraja, mas não exige a utilização do gerenciamento de riscos. 

Repetível Política determinada para gestão de riscos. 

Benefícios reconhecidos e esperados. 

Preparado para comprometer recursos a fim de obter ganhos. 

Alta gestão exige relatórios de riscos. 

Recursos dedicados ao gerenciamento de riscos; 

São aceitas as notícias ruins relacionadas a risco. 

Gerenciado Compromisso da alta gestão com a gestão de riscos. 

Gestão de riscos proativa encorajada e recompensada. 

Alta gestão utiliza a informação dos riscos para a tomada de decisão; 

A filosofia organizacional aceita a ideia que as pessoas cometem erros; 

P
ro

ce
ss o
 Ad Hoc Nenhum processo formal. 

Nenhum plano de gerenciamento de risco ou processo documentado; 
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Nenhuma ou esporádicas tentativas de aplicar o gerenciamento de risco. 

Tentativas de aplicar o gerenciamento de riscos apenas quando exigido pelo 

cliente; 

Inicial Não há processos formais genéricos, embora alguns métodos formais específicos 

possam estar em uso. 

A eficácia do processo depende fortemente das habilidades da equipe de risco 

interna e da disponibilidade de apoio externo. 

Repetível Processos genéricos aplicados na maior parte dos projetos. 

Processos formais incorporados ao sistema de qualidade. 

Alocação de ativos e gestão de riscos no orçamento de todos os níveis. 

Necessidade limitada de suporte externo. 

Definição das métricas de risco; 

Principais fornecedores participam do gerenciamento de riscos; 

Canal de comunicação informal com a alta gestão. 

Gerenciado Processos do negócio baseados no risco. 

Gestão de riscos permeando por todo o negócio. 

Atualização periódica dos processos. 

Rotina de métricas de risco com feedback constante para melhorias. 

Principais fornecedores e clientes participam do gerenciamento de riscos; 

Canal de comunicação formal e direto com a alta gestão. 

E
x

p
er

iê
n

ci
a 

Ad Hoc Nenhum conhecimento dos princípios de risco. 

Nenhum conhecimento ou experiência com os procedimentos relacionados ao 

risco. 

Inicial Limitada a indivíduos que possam ter tido pouco ou nenhum treinamento formal. 

Repetível Expertise interna, formalmente treinada nas habilidades básicas. 

Desenvolvimento de processos específicos e ferramentas. 

Gerenciado Todo o time consciente sobre riscos e utilizando as habilidades básicas. 

Lições aprendidas como parte do processo 

Treinamentos externos regulares para aprimorar habilidades. 

A
p

li
ca

çã
o

 

Ad Hoc Nenhuma aplicação estruturada, recursos não dedicados e nenhuma ferramenta de 

risco. 

Não há análise de risco. 

Inicial Aplicação inconsistente. 

Uso exclusivo da análise qualitativa do risco. 

Repetível Rotina e aplicação consistente em todos os projetos. 

Recursos comprometidos e conjunto integrado de ferramentas e métodos. 

Utilização de análise qualitativa e quantitativa do risco. 

Recursos dedicados aos projetos. 

Gerenciado Aplicado a todas as atividades. 

Relatórios e tomada de decisão com base nos riscos. 

Ferramentas e métodos “estado da arte”. 

Recursos dedicados aos projetos. 

Utilização de análise qualitativa e quantitativa do risco, tendo como base a 

informação histórica. 

Quadro 10 – Risk management maturity model 

Fonte: Adaptado de Öngel (2009) 

 

 

2.2.3.3.4 IACCM Business Risk Management Maturity Model 

 

O IACCM Business Risk Management Working Group publicou em 2003 o 

BRM3, uma ferramenta desenhada para as organizações avaliarem seu nível de 

maturidade no gerenciamento de riscos do negócio. O objetivo principal deste modelo é 

verificar onde a abordagem do gerenciamento de risco é adequada ou não, em 
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comparação com as melhores práticas do mercado e com o benchmark de seus 

principais concorrentes. Como saída espera-se estabelecer os níveis desejáveis que a 

respectiva organização deseja alcançar. 

Assim como os demais modelos apresentados neste trabalho, o BRM3 tem como 

base os estudos desenvolvidos por Hilson (1997) e, portanto, possui similaridades com 

outros modelos, especialmente, o RMMM.  

O modelo provê as características de maturidade por nível relacionado a cada 

atributo. O Quadro 11 detalha os níveis de maturidade e como estes se relacionam com 

os específicos atributos. Este modelo ainda provê um conjunto de tabelas onde cada 

linha contém uma característica dentro de um determinado atributo. Assim, cada 

característica recebe uma classificação de acordo com os níveis de maturidade. Desta 

forma, ao final da avaliação é estabelecida a classificação que reflete os pontos fortes e 

as fraquezas das organizações.  

Em seu trabalho, Ongel (2009) reforça que além de avaliar o nível de maturidade 

das organizações, o questionário proposto pelo BRM3 pode ser utilizado para 

estabelecer objetivos de melhoria tendo como base os pontos fortes e as fraquezas. 

 

 

 

 

 

A
tr

ib
u

to
 

Nível de Maturidade 

 Principiante Competente Proficiente Expert 

Cultura Aversão à risco; 

Falta de 

conhecimento / 

consciência; 

Falta de Estratégia; 

Falta de 

compromisso; 

Inconsistente; 

Algum conhecimento 

/ consciência; 

Abordagem cautelosa 

Preparado para lidar com os 

riscos; 

Bons conhecimentos dos 

benefícios sobre as 

organizações; 

Estratégia mapeada nos 

processos; 

Proatividade; 

Compreensão intuitiva; 

Crença, total compromisso; 

Processo Tendência a ser 

ineficiente, 

informal 

Inconsistente; 

Não aprende com as 

experiências; 

Abordagem genérica; 

Abordagem consistente, mas 

escalável; 

Adaptado a necessidades 

específicas; 

Adaptativo; 

Desenvolvimento proativo; 

Ajustado ao propósito; 

Experiência Nada relevante; Competências básicas Proficiente; 

Qualificações formais; 

Experiência extensiva; 

Qualificações de liderança; 

Competências 

reconhecidamente altas; 

Aplicação Não utilizado; Inconsistente; 

Processo conduzido; 

Recursos 

inadequados; 

Consistentemente aplicado; 

Recursos adequados; 

Recursos proativos; 

Ao longo de todo o negócio; 

Flexível; 

Medidas de melhoria; 

Quadro 11 – Business risk management maturity model 

Fonte: Adaptado de Öngel (2009) 
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2.2.3.3.5 Risk Management Capability Maturity Model (RMCMM) para projetos 

complexos 

 

Segundo Mokgoantle (2013), este modelo foi desenvolvido tendo como base o 

Risk Maturity Model de Hopkinson (2000) e o Capability Maturity Model. O objetivo 

de Ren e Yeo (2004) foi criar uma ferramenta capaz de avaliar o estágio da abordagem 

de gerenciamento de risco aplicada em projetos com elevado nível de complexidade, 

através da adoção de cinco níveos de maturidade. 

O modelo proposto ainda é capaz de avaliar o nível atual das organizações, 

identificar metas realistas de melhora e orientar o desenvolvimento de um plano de ação 

para incremento da maturidade em gestão de riscos. 

Os níveis de maturidade são os mesmos do Capability Maturity Model, ou seja, 

inicial, repetível, definido, gerenciado e otimizado. Conforme definido pelo autor do 

modelo para incremento da maturidade em gerenciamento de riscos, as organizações 

precisam desenvolver suas capacidades nas seguintes áreas: cultura organizacional, 

processos de gerenciamento de riscos e conhecimento em gerenciamento de riscos. O 

Quadro 12 detalha o relacionamento entre as 3 áreas e os cinco níveis previstos no 

modelo. 

Para auxiliar no processo de avaliação, o modelo inclui um questionário com 75 

perguntas, que definem atributos chave para cada uma das 3 áreas de capacidade. Ongel 

(2009) salienta que cada nível é claramente caracterizado e definido, permitindo que as 

organizações façam uma autoavaliação e determine metas de melhoria tendo em vista o 

próximo nível de maturidade.  

 

 

 Cultura Processos Conhecimento 

O
ti

m
iz

ad
o

 

Forte cultura de consciência do 

risco; 

Uso de informações de risco 

para aumento da 

competitividade; 

Organização baseada nos riscos; 

Relações de longo prazo com 

clientes; 

 

Os processos de RM são melhorados 

continuamente; 

Desenvolver sistema de parceria com 

fornecedores; 

Processos de RM integrados aos 

demais processos de gerenciamento de 

projetos; 

Excelência no conhecimento de RM; 

Contínuo aprendizado em RM; 

Centro de excelência em RM; 

Conhecimento compartilhado; 

G
er

en
ci

ad
o

 Forte trabalho em equipe; 

Treinamento contínuo em RM 

para os times de projeto; 

Processos baseados em riscos; 

Sênior suporte ao RM; 

RM consistente e sistemático para o 

portfolio de projetos; 

Os processos de RM são integrados 

internamente e com parceiros externos; 

Os dados dos processos de RM são 

quantitativamente analisados, medidos 

e armazenados continuamente; 

Forte capacidade de aprendizado em 

RM; 

Conjunto integrado de ferramentas e 

métodos; 

Toda equipe de risco consciente e apta a 

empregar habilidades básicas; 



65 

 

 

D
ef

in
id

o
 

Recursos dedicados ao RM; 

Treinamentos formais nas 

habilidades e práticas de RM; 

Reconhecimento da propriedade 

do risco e alocação do risco e 

responsabilidade; 

 

Controles formais para os projetos 

estão estabelecidos e aplicados; 

Procedimentos de RM são utilizados 

para identificar e mitigar os riscos 

continuamente; 

Controle em tempo real do orçamento e 

do cronograma; 

Compreensão integral dos princípios de 

RM; 

Controle das ferramentas e técnicas 

básicas de RM; 

Equipe encarregada pelo RM possui alto 

nível de competência; 

São mantidas base de dados formais de 

RM; 

R
ep

et
ív

el
 

Aceite parcial do RM; 

Atribuição inicial sobre a 

responsabilidade dos riscos; 

Treinamento informal sobre 

habilidades e práticas de RM; 

 

Processos informais de RM são 

definidos; 

Problemas de RM são raramente 

sistematicamente identificados e 

analisados; 

Dados fragmentados de RM são 

coletados; 

Conhecimento parcial em RM; 

Dados históricos de riscos são utilizados 

para avaliar futuros projetos; 

Ferramentas de RM são utilizadas em 

algumas atividades; 

In
ic

ia
l 

Não há envolvimento do nível 

de gestão sênior; 

Cultura do medo de riscos; 

Não consciente da necessidade 

do RM; 

Não estão disponíveis processos 

formais ou práticas de RM; 

Não há dados de RM coletados ou 

coletados consistentemente; 

Não há compreensão dos princípios de 

RM; 

Não há ferramentas de RM em uso; 

Não há coleta e armazenamento de riscos 

históricos; 

Quadro 12 – Risk Management Capability Maturity Model para projetos complexos 

Fonte: Adaptado de Öngel (2009) 

 

2.2.3.4 Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Riscos de Projetos  

 

 Nesta seção será detalhado o Modelo de Maturidade em Gerenciamento de 

Riscos de Projetos (MMGR). Este modelo foi desenvolvido por Santos (2007) e 

aplicado com sucesso em organizações brasileiras dos mais diversos segmentos, o que 

comprova a eficácia do modelo. Santos, ressalta que o modelo também pode ser 

utilizado para as organizações avaliarem suas atitudes em relação ao gerenciamento de 

riscos e o nível desta área de conhecimentos em seu portfolio de projetos. 

 Uma outra saída interessante deste modelo é a possibilidade de verificar quais 

processos de gerenciamento de riscos demandam ações de melhora e em qual 

intensidade. 

 Apesar de não ser o modelo mais atual disponível na literatura, o modelo 

proposto por Santos (2007) se mantem atual e possui vasta semelhança com os modelos 

mais novos descritos no Quadro 7, como os propostos por Jia et al. (2013) e Mu et al. 

(2014). Também se aplica perfeitamente à organização objeto de avaliação neste 

trabalho, uma organização provedora de projetos complexos de automação tipo turn 

key. 

 Por ter ampla aderência, aplicabilidade comprovada em organizações brasileiras, 

não demandar investimento, não demandar software específico para compilação dos 

dados, ser de fácil aplicação e ainda estar em consonância com os modelos mais atuais 
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disponíveis na literatura, optou-se por utilizar este modelo como base ao modelo 

proposto pelo autor, que será denominado Modelo de Maturidade em Gerenciamento de 

Riscos Unificado (MMGRU). 

 

2.2.3.4.1 Estrutura do MMGR  

 

 Assim como os demais modelos citados e detalhados nas seções anteriores, o 

MMGR tem como base o modelo proposto por Hillson (1997), que foi o pioneiro neste 

tipo de avaliação. Além disto, guarda similaridades com modelos consolidados na 

literatura, desenvolvidos por Hopkinson (2000), PMI (2002), Ren e Yeo (2004), e 

também com modelos atuais, publicados posteriormente por Jia et al. (2013) e Mu et al. 

(2014). 

 O MMGR proposto por Santos (2007) possui originalmente 69 questões e está 

baseado em três etapas: a prioridade do projeto (4 questões); a estrutura da organização 

(15 questões) e a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos (50 questões), 

conforme Figura 10. 

 A primeira etapa define a prioridade do projeto dentro do contexto da respectiva 

organização, além de avaliar o nível do Gerenciamento de Riscos que será aplicado, 

baseado no valor do projeto. Desta forma, os projetos recebem a seguinte classificação: 

projetos prioritários; projetos de média prioridade e projetos de baixa prioridade. Esta 

classificação do projeto se faz necessária para distribuir as questões relativas à 

verificação da maturidade, tendo em vista que projetos de baixa prioridade e valor não 

sofrerão o mesmo tipo de abordagem de gerenciamento de riscos que projetos 

prioritários. 
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Figura 10 – Fluxograma do MMGR 

Fonte: Santos (2007) 

 

A segunda etapa, estrutura da organização, permite avaliar a preparação e a 

forma como a organização lida com o Gerenciamento de Riscos dos projetos em seu 

portfolio. Para tanto, questões relativas ao Sponsor, à alta gerência, ao aspecto cultural 

da organização e à estrutura de recursos oferecida ao Gerenciamento de Riscos são 

realizadas. 

Eficácia dos processos

Planejamento

Os processos de 

gerenciamento de riscos são 

realizados de forma eficaz?

Identificação

Análise Qualitativa

Análise Quantitativa

Respostas 

Monitoramento

Prioridade do Projeto Projeto

A prioridade e o valor do 

projeto permitem que quais 

ferramentas / metodologias 

sejam utilizadas?

Estrutura da Organização Organização

A organização está preparada 

para realizar o gerenciamento 

de riscos?
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A terceira etapa do modelo, eficácia dos processos, pretende verificar a forma 

como os processos de Gerenciamento de Riscos, estabelecidos no PMBOK (2013) 

foram realizados pela organização. Nesta última etapa, pretende-se questionar como os 

processos se deram, analisando a eficácia das ferramentas e metodologias adotadas. Por 

fim, o modelo ainda tem a intenção de verificar quais ferramentas e metodologias 

deveriam ser e não foram utilizadas, e se as equipes de projeto possuem treinamento 

formal adequado para a aplicação das melhores práticas de gerenciamento de riscos.  

Após o detalhamento da estrutura e das etapas do MMGR, na próxima seção 

será explicada a forma de pontuação do modelo e como interpretar os resultados 

obtidos. 

 

2.2.3.4.2 Pontuação do MMGR  

 

Segundo Santos (2007), para a maioria das questões, são disponibilizadas 

respostas na escala Likert, onde o respondente pode escolher uma das cinco alternativas 

presentes. A pontuação para este tipo de resposta pode variar de quatro (concordo 

totalmente) até zero (discordo totalmente). Para cada questão é atribuído um peso, que é 

um fator multiplicador, conferindo uma maior ou menor importância à resposta da 

questão. Os valores dos pesos variam de um a três e foram definidos tendo como base 

testes realizados pelo autor e modelos publicados anteriormente. Desta forma, a 

pontuação final de uma determinada pergunta é o seu peso multiplicado pela pontuação 

dada à mesma, que varia de zero (discordo totalmente) a quatro (concordo totalmente). 

Nas quatro questões previstas na primeira etapa, prioridade do projeto, a 

pontuação máxima que pode ser atingida é de 37. Portanto, a classificação dos projetos 

é assim distribuída: 

• projetos prioritários: de 26 a 37 pontos; 

• projetos de média prioridade: de 15 a 25 pontos; 

• projetos de baixa prioridade: até 14 pontos. 

 

A classificação do projeto indicará quais questões serão efetuadas para a 

obtenção da pontuação do modelo, sendo que para os projetos classificados como 

prioritários, todas as questões deverão ser executadas. A aplicação do modelo levará à 

obtenção de uma pontuação para cada item previsto nas etapas do modelo. Esta 

pontuação será comparada com a pontuação máxima prevista, chegando-se a um 
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porcentual representativo de cada item. Por exemplo, se para um projeto prioritário, o 

processo de identificação de riscos obteve uma pontuação de 30, este valor é comparado 

com o valor máximo que se pode obter, que é de 94 pontos, obtendo-se, portanto, 

31,9%. Este valor é então, exposto em um gráfico, onde figuram todos os processos: 

organização; planejamento; identificação; análise qualitativa; análise quantitativa; 

respostas e monitoração. 

Assim com o apoio dos valores obtidos em cada processo previsto na terceira 

etapa, poderão ser diagnosticados quais são os pontos que demandam apenas 

manutenção e aperfeiçoamento e quais demandam amplo desenvolvimento, em relação 

ao Gerenciamento de Riscos estabelecido no PMBOK (2013). O autor ressalta que o 

modelo não pretende estabelecer estratégias de melhorias para as organizações, mas 

sim, servir de base para que estas saibam quais são suas deficiências e que, além disto, 

tenham um padrão de comparação entre os projetos que realiza. 

 

2.3 MODELO UNIFICADO (MMGRU) 

 

Após análise dos principais modelos de avaliação do nível de maturidade em 

gestão de riscos presentes na literatura explorada, pôde-se constatar que os modelos 

desenvolvidos por Santos (2007), Jia (2012) e Mu e Cheng (2013) são os que melhor se 

aplicam à organização objeto de estudo neste trabalho. Esta aplicabilidade ocorre, pois 

são altamente focados nos processos de gerenciamento de riscos previstos no PMBOK 

(2013), tratando de forma detalhada os processos de identificação de riscos, 

planejamento dos riscos, análise qualitativa e quantitativa, respostas aos riscos, e o 

monitoramento e controle contínuo dos riscos. 

Em geral, os demais modelos encontrados na literatura explorada, apesar de 

possuírem uma ampla revisão de atributos, tratam todos de forma superficial, portanto 

são melhor aplicáveis em organizações cuja consciência de risco não esteja em um nível 

avançado, o que não é o caso da empresa do estudo de caso. 

A organização objeto de estudo deste trabalho é provedora de projetos de 

automação tipo turn key, principalmente, no setor de energia. De forma geral, estes tipos 

de projetos são muito complexos devido à natureza inovadora do escopo destes projetos 

e devido à quantidade de interfaces com stakeholders externos à organização, sendo 

assim, estão sujeitos a riscos de toda ordem. Para a manutenção de um negócio rentável 
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e sustentável a longo prazo é necessária uma forte cultura no que tange o gerenciamento 

dos riscos dos projetos. Portanto, a consciência do risco, o envolvimento direto da alta 

gestão da companhia na gestão dos riscos, e o tratamento da gestão de riscos como tema 

central do negócio já são características presentes na organização objeto de estudo. 

Por outro lado, os modelos propostos por Santos (2007), Jia (2013) e Mu et al. 

(2014) podem ser utilizados para as organizações avaliarem suas atitudes em relação ao 

gerenciamento de riscos e o nível desta área de conhecimentos em seu portfólio de 

projetos, além da possibilidade de verificar quais processos de gerenciamento de riscos 

demandam ações de melhora e em qual intensidade. 

No Quadro 7 foram apresentados 16 modelos de avaliação do nível de 

maturidade em gestão de riscos. Em comum, praticamente, todos os modelos possuem 

os atributos previstos inicialmente por Hillson (1997), ou seja, cultura, processos, 

experiência e aplicação.  

Como a partir de uma avaliação do autor o atributo cultura já é natural na 

organização objeto deste trabalho, o Modelo de Maturidade em Gerenciamento de 

Riscos Unificado, conforme já explicado anteriormente, terá como base o modelo 

proposto por Santos (2007) em relação ao atributo Eficácia dos Processos, com 

influência de Jia et al. (2013) e Mu et al. (2014). Com relação aos atributos Experiência 

as fontes são Hillson (1997), Bandura (2001) e Ongel (2009). Por fim, para o atributo 

Aplicação de Processos e Práticas as fontes utilizadas são Hillson (1997), Ongel (2009) 

e Pangeran (2012). 

2.3.1 Estrutura do Modelo Unificado (MMGRU) 

  

Apesar de outros modelos terem sido utilizados para compor o MMGRU, 

conforme explicado acima, a estrutura e o sistema de pontuação do modelo proposto 

nesta dissertação guardam relação com o modelo proposto por Santos (2007). Sendo 

assim, as maiores diferenças estarão concentradas nos tipos de atributos e, 

consequentemente, no questionário que será aplicado. Esta opção foi realizada, pois 

trata-se do único modelo encontrado na literatura, cujos níveis de maturidade dos 

atributos são percentuais (de a 0 a 100%) e que há ponderação distinta para cada 

questão, tornando a avaliação mais precisa e focada nos temas mais importantes dentro 

de cada atributo. Conforme pode ser observado no Quadro 7, os demais modelos 
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Experiência da Equipe do 

Projeto

Aplicação de Processos e 

Políticas

Eficácia dos processos de 

gereciamento de risco

A equipe do projeto é 

especializada, recebe 

treinamentos regulares e está 

suportada pela organização?

São aplicados processos de 

gestão de riscos na tomada de 

decisões? São utilizadas 

ferramentas e métodos para a 

gestão de riscos?

Experiência

Aplicação

Os processos de gerenciamento 

de riscos são realizados de 

forma eficaz? São aplicados 

todos os processos previstos no 

PMBOK (2013)?

Planejamento

Identificação

Análise Qualitativa

Análise Quantitativa

Respostas 

Monitoramento

possuem, em geral, 4 ou 5 níveis qualitativos e não possuem distinção por peso para 

cada questão. 

 O Modelo de Maturidade de Gerenciamento de Riscos Unificado (MMGRU) 

proposto pelo autor possui 67 questões e está baseado em três etapas: a experiência da 

equipe do projeto (9 questões), a aplicação de processos e políticas (8 questões), e a 

eficácia dos processos de gerenciamento de riscos (50 questões), conforme Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Fluxograma do Modelo de Maturidade de Gerenciamento de Riscos Unificado  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 As etapas previstas no MMGRU podem, resumidamente, serem definidas da 

seguinte forma: 

 

 Primeira etapa: Experiência – As equipes de execução dos projetos precisam ter 

os subsídios técnicos e o suporte das respectivas organizações necessários para 

lidar com os riscos adequadamente criando estratégias de mitigação caso os 

mesmos se materializem. Este atributo ainda inclui a necessidade das atividades 

relacionadas à gestão de riscos, serem executadas por equipe qualificada e com 

conhecimento amplo e profundo sobre o tema, habilidades e competência. Além 

disto, a alta gestão das organizações deve se assegurar que está aplicando os 

recursos necessários para a formação e desenvolvimento profissional do time de 

projetos; 

 

 Segunda etapa: Aplicação – Este atributo refere-se à medição do desempenho da 

adequação do gerenciamento de risco com referências de aspectos tais como: 

alocação de recursos, políticas, processos de gerenciamento de riscos, 

implementação da resposta aos riscos dentro dos limites estabelecidos de cada 

organização, qualidade da comunicação com as partes interessadas internas e 

externas e cumprimento de metas, que são o exemplo de aspectos que devem ser 

cobertos por um modelo de gestão de riscos; 

 

 Terceira etapa: Processo – Passos e iniciativas empreendidas para identificar, 

avaliar, mitigar e monitorar os riscos. Inclui ainda a integração com outros 

processos do negócio bem como o nível de risco aceito pela organização, e como 

a responsabilidade das diversas partes interessadas é utilizada para guiar o 

processo de tomada de decisão. Nesta última etapa pretende-se ainda questionar 

como os processos se deram, analisando a eficácia das ferramentas e 

metodologias adotadas; 
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2.3.2 Pontuação do MMGRU 

 

Conforme abordado na seção anterior, o MMGRU utiliza metodologia de 

pontuação similar à proposta por Santos (2007) em seu modelo, entretanto adaptando-se 

às diferenças nos atributos empregados em cada modelo. 

No questionário a ser aplicado na organização objeto deste trabalho serão 

disponibilizadas respostas na escala Likert, onde o respondente poderá escolher uma 

entre cinco alternativas.  A pontuação para este tipo de resposta pode variar de quatro 

(concordo totalmente) até zero (discordo totalmente).  

Para cada questão será atribuído um peso, que é um fator multiplicador, 

conferindo uma maior ou menor importância à resposta da questão. Os valores dos 

pesos variam de um a três e foram definidos tendo como base os modelos pesquisados e 

testes realizados pelo autor junto à experientes profissionais na área de Gestão de 

Projetos. Desta forma, a pontuação final de uma determinada pergunta é o seu peso 

multiplicado pela pontuação dada à mesma, que varia de zero (discordo totalmente) a 

quatro (concordo totalmente). Para a determinação do nível percentual de uma questão 

basta dividir a pontuação total obtida pela pontuação máxima. Para determinar o nível 

de maturidade de um atributo, basta somar a pontuação obtida em cada questão relativa 

ao respectivo atributo e dividir pela pontuação máxima possível. No Apêndice B 

encontra-se a tabela de pontuações e pesos para cada questão do MMGRU. 

Devido à natureza do negócio da empresa objeto deste trabalho, que 

naturalmente possui muitos riscos por tratar-se de projetos com alta tecnologia e com 

muitas interfaces externas não há previsão de redução do questionário face a 

classificação dos projetos quanto a prioridade e a criticidade, ou seja, o questionário 

será aplicado integralmente em toda a amostra para obtenção da pontuação do modelo. 

A aplicação do modelo também levará à obtenção de uma pontuação para cada 

item previsto nas três etapas do modelo, esta pontuação será comparada com a 

pontuação máxima prevista, chegando-se a um porcentual representativo de cada item.  

Desta forma, com a informação consolidada dos valores obtidos nas três etapas, 

poderá ser diagnosticada quais são os pontos que demandam apenas manutenção e 

aperfeiçoamento quais demandam amplo desenvolvimento no que diz respeito a 

experiência dos times de execução dos projetos, a aplicação de processos e políticas e a 

eficácia dos processos de gerenciamento de risco.  
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia científica considerada mais 

adequada para a consecução do objetivo deste trabalho, destacando o método de 

pesquisa, a abordagem de pesquisa a ser realizada, os critérios para sua escolha, a forma 

de coleta, tratamento e análise dos dados e algumas considerações sobre a amostra.  

 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Segundo Flick (2012), a pesquisa pode ser definida como uma análise 

sistemática das questões de pesquisa através do emprego de métodos empíricos, tais 

como, perguntas, observação, análise de dados, etc. Os diferentes objetivos podem ser 

buscados como, por exemplo, a descrição de um determinado fenômeno ou a avaliação 

de aspectos de uma intervenção ou instituição, mas estes precisam ser relevantes para 

soluções de problemas na prática. 

Pode-se identificar alguns dos principais métodos de pesquisa aplicados 

identificados na literatura: pesquisa-ação, pesquisa participativa, survey e estudo de 

caso.  

A pesquisa ação tem, segundo Gray (2012), uma estreita associação com uma 

ação ou com a resolução de um problema coletivo, estimulando a produção cooperativa 

de conhecimentos próprios, a respeito do tema objeto de pesquisa, pelo pesquisador e 

pelos participantes envolvidos. Já Yin (2015) ressalta que neste método o pesquisador 

age sobre a organização pesquisada, possuindo relacionamento com os seus 

profissionais. 

A pesquisa participativa propõe, para Flick (2012), a participação efetiva da 

população objeto da pesquisa no processo de geração de conhecimento, que é 

considerado um processo formativo. Neste método, as mudanças iniciadas pelo 

pesquisador no campo de estudo não surgem apenas após o final do estudo e a 

comunicação dos resultados, ou seja, as mudanças quando aplicáveis serão efetuadas ao 

longo do processo da pesquisa. Assim, não é apenas um processo de conhecimento para 

os pesquisadores, mas um processo de conhecimento, aprendizagem e mudança para as 

partes interessadas envolvidas. Gonçalves (2012) ainda reforça que este tipo de pesquisa 
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é, geralmente, direcionado às necessidades básicas em benefício dos participantes, em 

especial os desfavorecidos socialmente. 

O survey é um método utilizado para coleta de informações diretamente com os 

indivíduos ou organizações com o objetivo de colher descrições quantitativas e através 

destas amostras estatísticas descrever, explicar e / ou explorar variáveis de uma 

determinada população (FREITAS, 2000). Para Marconi e Lakatos (2010), geralmente 

utiliza-se um sub-conjunto da população, também denominado unidade de análise ou 

amostra, a partir do qual se generalizam os resultados, consistindo no processo de 

inferência A unidade de análise pode ser composta, por exemplo, de indivíduos, grupos, 

empresas, projetos ou sistemas. Para Gonçalves (2012), o estudo de caso define um caso 

particular que será objeto de análise. Pelo fato de possuir um caráter investigativo, esta 

metodologia compreende, explora ou descreve acontecimentos e contextos envolvendo 

os mais diversos fatores, retratando a realidade específica e a multiplicidade dos 

aspectos do caso objeto de estudo. Em geral, colabora na tomada de decisões 

relacionada ao problema estudado, sugerindo ações de melhora para implementação. 

Para Yin (2015), o estudo de caso em geral é aplicado como estratégia quando as 

questões de pesquisa a serem respondidas são do tipo “como” ou “porque”. Também 

adotado quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos a serem 

investigados e ainda quando trata-se de um evento contemporâneo inserido em um 

contexto na vida real. Uma das vantagens do estudo de caso é permitir o estudo de um 

fenômeno no ambiente em que ele ocorre. 

Neste trabalho, será empregado como método a pesquisa ação, com o objetivo 

de realizar uma análise detalhada do nível de maturidade em gestão de riscos de projetos 

na organização onde o autor trabalha atualmente e pode interferir nos resultados da 

organização, com base nos achados da pesquisa. 

 

3.2 ABORDAGEM DE PESQUISA 

 

 Gray (2012) apresenta três abordagens básicas para os trabalhos de pesquisa: 

quantitativa, qualitativa e mista ou quali-quanti. Para Flick (2012), a pesquisa 

quantitativa trabalha, essencialmente, com números nos quais possibilitam uma análise 

estatística dos dados, visando à objetividade dos resultados por meio da padronização de 

Comentado [P8]: Ok, deixe-as aqui 
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todos os passos empregados ao longo da pesquisa, ou seja, possui uma natureza 

processual. 

 De forma antagônica, a pesquisa qualitativa evita hipóteses e operacionalização, 

bem como a padronização da pesquisa e a representatividade por amostragem aleatória 

dos participantes envolvidos. Ainda para Flick (2012), nesta abordagem de pesquisa, o 

objetivo é realizar pesquisa empírica para usar os dados e suas análises, a fim de 

desenvolver uma teoria acerca da questão em estudo. Sendo assim, a teoria não é um 

ponto de partida para a pesquisa, mas sim o resultado intencional do estudo. 

 O Quadro 13 apresenta, de forma resumida as principais diferenças entre a 

pesquisa quantitativa e a qualitativa. 

 

Aspectos Pesquisa Quantitativa Pesquisa Qualitativa 

Teoria 
Como um ponto de partida a ser 

testado 

Como um ponto final a ser 

desenvolvido 

Seleção de caso 

Orientada para a 

representatividade, amostragem 

idealmente aleatória 

Intencional de acordo com a 

fecundidade teórica do caso 

Coleta de Dados Padronizada Aberta 

Análise dos Dados Estatística Interpretativa 

Generalização 
Em um sentido estatístico para a 

população 
Em um sentido teórico 

Posições epistemológicas  Objetivista Construtivista 

Relação entre pesquisador e sujeito Distante / de fora Próxima / de dentro 

Foco de pesquisa Fato Sentidos 

Relação entre teoria / conceitos e 

pesquisa 
Dedução/ confirmação  Indução / emergente 

Quadro 13 – Diferenças entre a pesquisa quantitativa e qualitativa 

Fonte: Adaptado de Flick (2012) e Gray (2012) 

 

 Segundo Gray (2012), a principal característica da abordagem mista (também 

denominada aqui quali-quanti) é a complementaridade, ou seja, a combinação das 

abordagens quantitativa e qualitativa possibilita a compensação das fragilidades e 

pontos cegos, ampliando a abrangência de um determinado estudo. Desta forma, esta 

abordagem permite que os pesquisadores generalizem simultaneamente a partir de uma 
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amostra a uma população, obtendo uma visão mais clara e contextual do fenômeno 

objeto do estudo. 

 

3.3 TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

3.3.1 Coleta de Dados 

   

Segundo Flick (2012), existem três formas básicas para a realização da coleta de 

dados em uma pesquisa: pesquisas de levantamento e entrevistas, observação de fatos e 

/ ou comportamentos, e documentos. 

 Como o método da pesquisa escolhido para este trabalho é a pesquisa ação, onde 

há grande interação com a organização objeto de estudo, as técnicas de análise de dados 

mais adequadas são a entrevista e a observação. 

 Para Gray (2012), uma entrevista é uma conversa entre duas pessoas, na qual 

uma cumpre o papel de pesquisador. De maneira geral, o entrevistador terá à mão um 

conjunto de perguntas escritas que são organizadas de forma estruturada e 

metodológica, ou seja, uma entrevista estruturada. São utilizadas para coletar dados para 

análise quantitativa e as mesmas perguntas padronizadas e definidas antecipadamente 

são realizadas a todos os respondentes. 

A outra possibilidade são as entrevistas semiestruturadas, onde as perguntas são 

utilizadas como um guia da entrevista com o objetivo de lembrar o entrevistador dos 

tópicos principais que precisam ser abordados. Segundo Flick (2012), neste tipo de 

entrevista, os pesquisadores não ficam necessariamente presos à formulação exata das 

perguntas, pois o objetivo é obter as visões individuais dos entrevistados, a partir da 

exploração dos sentidos subjetivos que os respondentes atribuem a conceitos ou 

eventos. De forma geral, é aplicada na coleta de dados para análise qualitativa. 

 O MMGRU proposto neste trabalho, bem como os demais modelos apresentados 

no capítulo 2, será baseado em questionários estruturados e definidos de forma 

antecipada. Assim sendo, a técnica de coleta de dados que será empregada neste 

trabalho é a entrevista estruturada. 

 Optou-se pela entrevista em detrimento do simples envio do questionário por 

meio eletrônico, devido aos seguintes fatores apontados por Gray (2012): a importância 

de uma boa taxa de retorno, a necessidade de explicar detalhadamente ao respondente o 
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objetivo do trabalho, bem como sanar possíveis dúvidas sobre as perguntas elaboradas, 

e a garantia do anonimato dos respondentes. 

 O MMGRU proposto possui um questionário com 67 questões distribuídas entre 

os atributos da seguinte forma: experiência da equipe do projeto (9 questões), aplicação 

de processos e políticas (8 questões), e eficácia dos processos de gerenciamento de 

riscos (50 questões). 

Conforme detalhado na seção 2.3.2, para o questionário serão disponibilizadas 

respostas na escala Likert, onde o respondente poderá escolher uma entre cinco 

alternativas.  A pontuação para este tipo de resposta pode variar de quatro (concordo 

totalmente) até zero (discordo totalmente).  

Para cada questão será atribuído um peso, que é um fator multiplicador, 

conferindo uma maior ou menor importância à resposta da questão. Os valores dos 

pesos variam de um a três, assim, a pontuação final de uma determinada pergunta é o 

seu peso multiplicado pela pontuação dada à mesma, que varia de zero (discordo 

totalmente) a quatro (concordo totalmente). 

Com a obtenção de uma pontuação para cada item previsto nas três etapas do 

modelo, esta pontuação será comparada com a pontuação máxima prevista, chegando-se 

à um porcentual representativo de cada item.  

 Para a coleta de dados serão entrevistados profissionais membros da divisão de 

execução de projetos responsável pelo Brasil, portanto trata-se de pessoas com 

envolvimento direto e profundo com o gerenciamento de riscos, tema deste trabalho. As 

funções são: diretores (1), chefes / gerentes de departamento (7), gerentes de projeto (9) 

e coordenadores técnicos (11). Sendo assim, a população com interação direta com o 

gerenciamento de riscos no âmbito da organização objeto deste estudo é de 28 pessoas. 

 A taxa de retorno das entrevistas foi de, aproximadamente, 60% da população 

com interação direta com o gerenciamento de riscos da organização, que segundo Gray 

(2012), pode-se considerar uma boa taxa retorno. Esta avaliação ainda é reforçada pela 

abrangência e quantidade de questões do questionário, e pelo tempo médio de uma hora 

para cada entrevista realizada. 
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3.3.2 Análise de Dados 

  

 Segundo Gray (2012), a análise de dados consiste em preparar os dados, 

escolher formatos adequados para a apresentação e definir a técnica mais adequada, 

para ligá-las às proposições iniciais do estudo. Sendo assim, existem métodos para a 

análise dos dados que serão utilizados direcionados à abordagem quantitativa e outros 

direcionados à qualitativa. 

 A literatura apresenta diversas formas para a análise de dados em uma pesquisa 

com abordagem qualitativa. Entretanto, Flick (2012) cita que as mais influentes são: 

análise de conteúdo, teoria fundamentada e a análise do discurso. 

 Em linhas gerais, a análise de conteúdo faz inferências sobre os dados 

identificando de forma sistemática e objetiva características especiais entre eles 

(GRAY, 2012), ou seja, realiza a categorização dos dados. Por outro lado, a teoria 

fundamentada utiliza processos de codificação aberta, axial e seletiva para categorizar 

os dados de forma indutiva. Já a análise do discurso tem seu foco em como a linguagem 

escrita e falada é utilizada em contextos sociais, observando-se a estrutura e a 

organização da linguagem (GRAY, 2012). 

 Na análise de dados em uma pesquisa com abordagem quantitativa são 

empregadas, geralmente, as técnicas de análise de conteúdo e estatística (descritiva e 

inferencial).  

O trabalho em questão tem como premissa desde sua concepção a aplicação da 

abordagem de pesquisa quali-quanti e como método de coleta de dados a entrevista 

estruturada, assim sendo o tipo de técnica de análise com maior aderência a estas 

características é a estatística descritiva, através da utilização de ferramentas, tais como, 

média e mediana. Segundo, Sweeney, Williams e Anderson (2013)o emprego da medida 

mediana é fundamental para evitar a contaminação por valores com significativa 

discrepância dos demais. 

 

3.3.3 Amostra 

  

 A amostra é definida por Gil (2010) como o subconjunto da população, por meio 

do qual se estabelecem ou se estimam as características da população objeto de estudo. 
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Basicamente, as amostras podem ser divididas em duas categorias: probabilísticas e não 

probabilísticas. 

 Para Sweeney, Williams e Anderson (2013), uma amostra probabilística possui 

como característica básica a probabilidade conhecida e superior à zero para todos os 

elementos da população, garantindo, assim, a representatividade da amostra em relação 

à população. Este tipo de amostragem ainda se subdivide em: aleatória, sistemática, 

estratificada e por conglomerado. 

 De forma contrária, no caso de uma amostra não probabilística a escolha dos 

elementos da população em análise é realizada de forma não aleatória, ou seja, as 

probabilidades dos elementos são desconhecidas. Gonçalves (2012) ressalta que a 

escolha pela amostragem não probabilística é tomada pelos pesquisadores quando há 

restrições de cunho operacional ao uso da amostragem probabilística. Segundo 

Sweeney, Williams e Anderson (2013), este tipo de amostragem ainda se subdivide em: 

por acessibilidade, conveniência, intencional, por cotas e sem norma. 

 Assim sendo, geralmente, as amostras probabilísticas oferecem maior 

confiabilidade aos resultados obtidos tendendo a aproximar-se bastante dos que seriam 

obtidos caso fosse possível pesquisar todos os elementos do universo (GIL, 2010). Para 

Sweeney, Williams e Anderson (2013), as não probabilísticas são mais rápidas e 

práticas, mas ao contrário das probabilísticas, não é possível extrair conclusões que 

possam ser generalizadas para toda a população. 

 Para garantir a representatividade em relação às funções desempenhadas pelos 

respondentes, neste trabalho, a amostra utilizada será probabilística do tipo estratificada. 

O Gráfico 2 mostra a distribuição por cargo dos respondentes.  
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Gráfico 2 - Distribuição por cargo dos respondentes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

 Houve a participação de 100% dos gerentes de projeto da divisão de soluções da 

organização no Brasil, fato que reforça o interesse destes profissionais no tema deste 

trabalho. Com relação aos chefes de departamento, houve um retorno de 43% e da 

equipe do projeto de 45%.  

O Quadro 14 expõe as características dos respondentes da pesquisa realizada no 

âmbito divisão de soluções da organização objeto deste estudo. 
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Respondente Função que ocupa 
Tempo na 

organização 

Tempo experiência 

projetos 

Tempo no cargo 

atual 

Possui 

certificação 

PMP 

Tempo de 

certificação 

1 Gerente de Projeto 30 anos e 1 mês 16 anos 16 anos Não  NT 

2 Chefe de Departamento 
13 anos e 9 

meses 
10 anos 4 anos Sim 4 anos 

3 Equipe Projeto 9 anos 7 anos 4 anos Não  NT 

4 Equipe Projeto 4 anos e 4 meses 2 anos e 8 meses 2 anos e 8 meses Não  NT 

5 Equipe Projeto 3 anos e 4 meses 3 anos e 4 meses 3 anos e 4 meses Não  NT 

6 Chefe de Departamento 1 ano e 3 meses 9 anos e 2 meses 1 ano e 3 meses Não  NT 

7 Gerente de Projeto 
5 anos e 10 

meses 
4 anos  4 anos  Sim 

3 anos e 6 

meses 

8 Gerente de Projeto 
11 anos e 6 

meses 
6 anos e 6 meses 3 anos e 1 mês Sim 

5 anos e 6 

meses 

9 Equipe Projeto 2 anos e 9 meses 7 anos e 9 meses 2 anos e 9 meses Não  NT 

10 Gerente de Projeto 5 anos 8 anos 5 anos Sim 3 anos 

11 Chefe de Departamento 15 anos 8 anos 2 anos Não  NT 

12 Gerente de Projeto 8 anos 8 anos 4 anos Não  NT 

13 Gerente de Projeto 6 anos e 4 meses 3 anos e 1 mês 3 anos e 1 mês Não  NT 

14 Gerente de Projeto 11 anos e 1 mês 6 anos e 6 meses 6 anos e 6 meses Sim 
2 anos e 10 

meses 

15 Gerente de Projeto 
2 anos e 10 

meses 
13 anos 10 anos Não  NT 

16 Gerente de Projeto 6 anos e 7 meses 6 anos e 6 meses 6 anos e 6 meses Sim 1 ano 

17 Equipe Projeto 5 anos e 8 meses 3 anos e 8 meses 3 anos e 8 meses Não  NT 

Quadro 14 – Característica dos Respondentes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De forma geral, observa-se que a experiência dos respondentes é significativa 

dando sustentação aos resultados que serão analisados no capítulo 4 deste trabalho. 
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4 RESULTADOS 

 

Nos capítulos anteriores foram apresentados a base teórica da pesquisa 

desenvolvida a partir do estudo bibliométrico, e o detalhamento do método a ser 

utilizado neste trabalho, bem como as etapas conduzidas até a obtenção dos dados. 

Neste capítulo, os dados coletados através dos questionários aplicados serão analisados 

para determinar o nível de maturidade em gestão riscos, da organização objeto deste 

estudo, através do MMGRU proposto. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

A organização avaliada neste trabalho faz parte de um grupo multinacional de 

origem europeia com mais de 150 anos existência, que possui atuação consolidada nos 

cinco continentes. É especialista em produtos e serviços para gerenciamento de energia, 

eficiência energética, distribuição de energia elétrica, proteção e controle, e automação 

nos seguintes segmentos: utilidades (geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica), óleo e gás e infraestrutura (ferrovias, metrovias e aeroportos). 

A organização está no Brasil há 70 anos oferecendo o portfólio completo de 

soluções, produtos e serviços. Neste trabalho será analisada a divisão de soluções da 

organização no Brasil, que é responsável pelo fornecimento de projetos integrados tipo 

turn key. Atualmente, esta divisão possui, aproximadamente, 250 colaboradores, sendo 

1 diretor, 9 gerentes de projetos, 7 chefes de departamento e 11 coordenadores técnicos. 

 Conforme explicado na seção 2.3 deste trabalho, de forma geral, os projetos 

providos pela organização são muito complexos por sempre possuírem inovações 

tecnológicas e um grande número de interfaces com clientes e fornecedores, portanto 

estão sujeitos a riscos de toda ordem. Para a manutenção de um negócio rentável e 

sustentável em longo prazo é necessária uma forte cultura no que tange o gerenciamento 

dos riscos dos projetos.  

 Por esta razão, já existem processos implantados na área de gerenciamento de 

riscos baseados na metodologia do Guia PMBOK®, facilitando o processo de aplicação 

do MMGRU, pois proporciona maior compreensão sobre os tópicos abordados pelo 

questionário, contribuindo de forma substancial à qualidade da análise a ser efetuada no 

âmbito da divisão de soluções da organização. 
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4.2 REGISTRO DAS RESPOSTAS 

 

 Conforme detalhado na seção 3.3.1, neste estudo o método empregado para a 

coleta de dados é a entrevista estruturada com o auxílio de um questionário fechado com 

respostas disponibilizadas na escala Likert.  Na primeira parte do questionário aplicado 

é feito o levantamento do perfil dos respondentes, onde são verificadas as funções que 

são ocupadas atualmente, o tempo em que trabalha na organização, o tempo de 

experiência em gestão de projetos, o tempo no cargo atual, se possui certificação 

PMP®, e caso sim, o tempo que possui. 

 Para melhorar a organização e a apresentação dos resultados, este item será 

estruturado conforme as partes componentes do questionário aplicado. Os resultados 

obtidos foram dispostos em tabelas e gráficos, facilitando a visualização dos resultados 

individuais, assim como os dados mais gerais. 

Para cada questão será atribuído um peso, que é um fator multiplicador, 

conferindo uma maior ou menor importância à resposta da questão. Os valores dos 

pesos variam de um a três e foram definidos. Desta forma, a pontuação final de uma 

determinada pergunta é o seu peso multiplicado pela pontuação dada à mesma, que 

varia de zero (discordo totalmente) a quatro (concordo totalmente). Para a determinação 

do nível percentual de uma determinada questão ou atributo basta dividir a pontuação 

total obtida pela pontuação máxima. No Anexo A encontram-se as respostas integrais 

dos questionários aplicados. 

 

4.2.1 Parte 1 - Perfil do Respondente 

 

 Tendo como base esta amostra detalhada no Quadro 13 da seção 3.3.3, observa-

se um considerável tempo de atuação na organização dos envolvidos diretamente com o 

gerenciamento de riscos, pois 12 dos 17 respondentes possuem vínculo há mais de 5 

anos. Aliado ao tempo na organização, observa-se, também, que 12 dos 17 respondentes 

trabalham no ambiente de projetos há mais de seis anos. Estas informações podem 

indicar uma alta familiaridade com a estrutura, com a cultura organizacional, fato que 

reforça a qualidade e o nível de aderência dos dados obtidos com a realidade da 

organização. 

 Entretanto, observa-se que apenas 6 profissionais são certificados em 

gerenciamento de projetos, fator que influencia diretamente no conhecimento dos 

Comentado [P9]: está ok? 
 
Outra coisa vc usou anexo ou apêndice? ver 
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processos de gerenciamento de riscos e, consequentemente, impacta negativamente o 

nível de maturidade. Na seção 4.3 será avaliada a influência destes dados no nível de 

maturidade obtido através do MMGRU.  

 

4.2.2 Parte 2 – Experiência da Equipe 

 

 A segunda parte do questionário está relacionada ao primeiro atributo do 

MMGRU. O objetivo é verificar se as equipes de execução dos projetos possuem os 

subsídios técnicos e o suporte da organização necessários para lidar com os riscos 

adequadamente, criando estratégias de mitigação caso os mesmos se materializem. O 

Quadro 15 mostra a pontuação obtida e o nível do atributo Experiência determinado 

pela amostra. 

 

Respondente Função que ocupa Pontuação Nível 

1 Gerente de Projeto 18 21% 

2 Chefe de Departamento 41 48% 

3 Equipe Projeto 21 24% 

4 Equipe Projeto 55 64% 

5 Equipe Projeto 50 58% 

6 Chefe de Departamento 34 40% 

7 Gerente de Projeto 8 9% 

8 Gerente de Projeto 24 28% 

9 Equipe Projeto 40 47% 

10 Gerente de Projeto 32 37% 

11 Chefe de Departamento 40 47% 

12 Gerente de Projeto 37 43% 

13 Gerente de Projeto 30 35% 

14 Gerente de Projeto 43 50% 

15 Gerente de Projeto 14 16% 

16 Gerente de Projeto 37 43% 

17 Equipe Projeto 30 35% 

Total 33 38% 

Quadro 15 – Nível do Atributo Experiência 

Fonte: O Autor 
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 A partir destes dados, nota-se que o atributo experiência obteve um valor médio 

muito baixo na aplicação do modelo, com somente 38%, ou seja, 33 de pontos de 86 

possíveis.  O resultado detalhado da aplicação do primeiro atributo do MMGRU 

pode ser visualizado pelo Gráfico 3, que revela a situação da experiência em relação ao 

gerenciamento de riscos na organização objeto deste trabalho. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Resultado do atributo Experiência do MMGRU 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

As questões com as melhores avaliações foram as 2.1, 2.2 e 2.4, as únicas com 

nível médio superiores a 50%. Na seção 4.3 será discutida e analisada a aplicação do 

MMGRU. Para reduzir a contaminação por valores com grande afastamento dos 

demais, coletados durante as entrevistas, os dados também serão analisados através da 

medida Mediana. O Gráfico 4 demonstra a diferença entre os resultados das medidas 

média e mediana. 
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Gráfico 4 – Diferenças entre os resultados do atributo Experiência do MMGRU 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para o atributo Experiência foi calculado um nível de 40%, bem próximo ao 

obtido através da média com uma variação percentual de apenas 4%. Entretanto, através 

da comparação entre os resultados obtidos, observa-se uma discrepância significativa 

em todas as questões, exceto na 2.4 e 2.8. 

 

4.2.3 Parte 3 – Aplicação de Processos e Políticas 

 

 A terceira parte do questionário refere-se ao segundo atributo do MMGRU, 

Aplicação de Processos e Políticas. O objetivo é medir o desempenho da adequação do 

gerenciamento de risco com referências de aspectos tais como: alocação de recursos, 

políticas, processos de gerenciamento de riscos, implementação da resposta aos riscos 

dentro dos limites estabelecidos de cada organização, qualidade da comunicação com as 

partes interessadas internas e externas e cumprimento de metas. O Quadro 16 mostra a 

pontuação obtida e o nível do atributo Aplicação de Processos e Práticas determinado 

pela amostra. 
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Respondente Função que ocupa Pontuação Nível 

1 Gerente de Projeto 20 26% 

2 Chefe de Departamento 15 19% 

3 Equipe Projeto 24 31% 

4 Equipe Projeto 49 63% 

5 Equipe Projeto 34 44% 

6 Chefe de Departamento 3 4% 

7 Gerente de Projeto 6 8% 

8 Gerente de Projeto 33 42% 

9 Equipe Projeto 41 53% 

10 Gerente de Projeto 24 31% 

11 Chefe de Departamento 23 29% 

12 Gerente de Projeto 55 71% 

13 Gerente de Projeto 31 40% 

14 Gerente de Projeto 37 47% 

15 Gerente de Projeto 14 18% 

16 Gerente de Projeto 24 31% 

17 Equipe Projeto 23 29% 

Total 27 34% 

Quadro 16 – Nível do Atributo Aplicação de Processos e Práticas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Observa-se que no atributo Aplicação de Processos e Práticas, ocorreu um valor 

médio ainda inferior ao atributo Experiência na aplicação do modelo, com somente 

34%, ou seja, 27 de pontos de 78 possíveis.  O resultado detalhado da aplicação deste 

atributo pode ser visualizado pelo Gráfico 5 que mostra a situação da Aplicação de 

Processos e Práticas em relação ao gerenciamento de riscos.  
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Gráfico 5 – Resultado do atributo Aplicação de Processos e Práticas do MMGRU 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

De acordo com os resultados acima, observa-se que a única questão com nível 

superior a 50% foi a 3.2, fato que corrobora com o baixo nível de maturidade obtido 

neste atributo. Na seção 4.3 estes dados serão discutidos e analisados. Após aplicação da 

medida Mediana para análise dos dados chegou-se a um nível do Atributo Aplicação de 

Processos e Práticas de 31%, portanto uma significativa variação percentual de 10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Diferenças entre os resultados do atributo Aplicação de Processos e Práticas do MMGRU 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Por meio da comparação entre os resultados obtidos, observa-se uma 

discrepância significativa apenas nas questões 3.2 e 3.6, conforme demonstrado pelo 

Gráfico 6. 

 

4.2.4 Parte 4 – Eficácia dos Processos 

  

Na última parte do questionário são verificados como os processos de 

gerenciamento de riscos em projetos, estabelecidos no Guia de boas práticas PMBOK®, 

são empregados, analisando a eficácia das ferramentas e metodologias adotadas. Assim, 

o objetivo é analisar individualmente cada um dos processos: planejar o gerenciamento 

dos riscos, identificar os riscos, realizar a análise qualitativa, realizar a análise 

quantitativa, planejar as respostas aos riscos e monitoramento e controle dos riscos. 

Desta forma, será possível ter uma visão clara sobre o nível de maturidade de cada 

processo, e, pontualmente, quais pontos demandarão ações de melhora.  

O Gráfico 7 apresenta o resultado da aplicação da quarta parte do questionário. 

De forma geral o nível de maturidade obtido para os processos de gerenciamento de 

riscos foi, em torno, de 50%. A exceção foi o processo de monitoramento e controle de 

riscos, cujo nível foi de apenas 36%. Já o nível de maturidade do atributo Processos foi 

de 48%, maior valor registrado entre os atributos previstos no MMGRU. 
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 Gráfico 7 – Resultado do atributo Eficácia dos Processos do MMGRU 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Aplicando-se a análise dos dados através da Mediana obteve-se um nível de 

maturidade de 53%. Assim, observou-se um comportamento similar aos resultados do 

atributo Aplicação de Processos e Práticas, com uma importante variação percentual de 

11% frente ao cálculo através de Média.  

 Ao efetuar-se a mesma análise verificando individualmente os processos de 

gerenciamento de riscos, observa-se uma variação percentual igual ou superior a 10% 

em quatro dos seis processos, são eles: Planejamento do Gerenciamento de Riscos 

(16%); Análise Qualitativa dos Riscos (10%), Análise Quantitativa dos Riscos (16%) e 

Monitoramento e Controle dos Riscos (10%). O Gráfico 8 apresenta as diferenças 

identificadas entre os tipos de medida. 
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Gráfico 8 – Diferenças entre os resultados do atributo Eficácia dos Processos do MMGRU 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção serão analisados detalhadamente os resultados, relativos aos três 

atributos definidos, obtidos após a aplicação do MMGRU. Dada a larga experiência da 

organização, objeto deste estudo em projetos com elevado nível de complexidade 

técnica e gerencial, o risco já é considerado.  

Existe um método implantado nesta organização que define, a partir de 

parâmetros dos projetos (valor total, prazo, complexidade do escopo, quantidade de 

interfaces com terceiros, experiência em projetos similares e impacto da variação 

cambial), o grau de envolvimento direto da alta gestão da organização na gestão dos 

riscos e a influência nos processos de tomada de decisão. 

O objetivo principal destes processos relacionados à gestão eficaz dos riscos dos 

projetos tem como premissa básica a manutenção de um negócio rentável e sustentável, 

a partir do cumprimento das metas de custo e prazo estabelecidas na fase de 

planejamento, bem como o atendimento das especificações técnicas do cliente. 

Dado este contexto, após a aplicação do MMGRU, esperava-se a obtenção de 

um nível de maturidade superior a 50% nos atributos Experiência, Aplicação de Práticas 
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e Processos e Processos. O Gráfico 9 apresenta os resultados dos atributos e uma 

comparação entre as medidas média e mediana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Resultado da aplicação do MMGRU 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Conforme pode ser observado há um desempenho inferior ao esperado, quanto 

ao nível de maturidade em gestão de riscos, em uma organização especializada no 

fornecimento de projetos tipo turn key. Ao considerar o atributo Aplicação de Processos 

e Práticas, foi obtido, por exemplo, um resultado (baixo) de 31%. Este resultado 

surpreende ainda mais, pois durante a aplicação dos questionários não houve problemas 

no entendimento das perguntas que viessem a comprometer positivamente ou 

negativamente o resultado da pesquisa. 

 Para uma melhor compreensão deste cenário serão analisadas de forma criteriosa 

as respostas dos questionários apresentados, considerando, principalmente, os 

parâmetros estabelecidos na parte 1 do questionário, como: tempo de experiência e 

função ocupada atualmente. 

 

4.3.1 Parte 1 - Perfil do Respondente 

 

 Conforme explicado na seção 2.3, a primeira parte do questionário refere-se ao 

levantamento de informações relativo ao perfil do respondente. Estes dados são 
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fundamentais para levar à compreensão dos níveis de maturidade obtidos para cada 

atributo previsto no MMGRU. 

 Observa-se que 12 do total de 17 respondentes possuem mais de seis anos de 

experiência em projetos, reforçando a qualidade da amostra. Além disto, o tempo médio 

de experiência na área de projeto é de sete anos e três meses. O Quadro 17 apresenta o 

tempo na organização por cargo. 

 

Função Tempo de Experiência em Projetos 

Mínima Máxima 

Chefe de Departamento 8 anos 10 anos 

Gerente de Projeto 3 anos e 1 mês 16 anos 

Equipe do Projeto 2 anos e 8 meses 7 anos e 9 meses 

Quadro 17 – Tempo na organização dos respondentes 

Fonte: O Autor 

 

 Assim, dada a experiência acumulada dos respondentes verifica-se, 

independentemente da função exercida na organização, um elevado grau de 

conhecimento da estrutura e da cultura da organização, o que leva a resultados obtidos 

através da aplicação do MMGRU condizentes com o ambiente organizacional no que 

tange o gerenciamento de riscos. Com relação à certificação PMP (Project Management 

Professional) concedida pelo PMI, observa-se que 6 dos 17 respondentes a possuem, 

conforme detalhado no Quadro 18. 

 

Função Certificação PMP® 

Quantos possuem? Mínima Máxima 

Chefe de Departamento 1 NT 5 anos e 8 meses 

Gerente de Projeto 5 1 ano 5 anos e 6 meses 

Equipe do Projeto NT NT NT 

Quadro 18 – Certificação PMP® dos respondentes 

Fonte: O Autor 

 

 Desta forma, apenas 35% dos respondentes são certificados, fator que implica 

em uma baixa formação teórica formal sobre o gerenciamento de projetos e, 

consequentemente, o gerenciamento de riscos. Ao observar apenas os gerentes de 

projeto, verifica-se que cinco dos nove profissionais da organização possuem há, pelo 

menos 1 ano, este título. Por outro lado, nenhum dos cinco membros das equipes de 



95 

 

 

projeto entrevistados e, apenas um dos três chefes de departamento possuem a 

certificação PMP. 

 Maier, Moultrie e Clarkson (2011), Kardes (2013) e Wieczorek-Kosmala (2014) 

reforçam que o treinamento e a certificação dos colaboradores, com envolvimento direto 

com o gerenciamento de riscos, é fundamental para que os colaboradores estejam aptos 

a compreenderem os processos, relacionados à gestão de riscos, e implementá-los. 

Assim, é possível executar os projetos de forma previsível e padronizada, conforme 

explicado por Fontes (2013). Portanto, o percentual de profissionais certificados possui 

estreita relação com o nível de maturidade em gestão de riscos da organização. Para Jani 

(2011) e Kardes (2013), a combinação de uma significativa experiência na área de 

projetos com a falta de formação específica pode levar ao incremento da auto eficácia, 

devido à experiência adquirida.  

Na seção seguinte, será analisada com maiores detalhes a influência da 

experiência no nível de maturidade obtido pelo MMGRU. 

 

 4.3.2 Parte 2 – Experiência 

 

Na segunda parte do questionário são coletados os dados referentes ao atributo 

Experiência do MMGRU, cujo objetivo é avaliar se as equipes de execução dos projetos 

possuem os subsídios técnicos e o suporte necessário da organização para lidar com os 

riscos de forma adequada, eliminando as ameaças e potencializando as oportunidades. 

Conforme apresentado nas seções anteriores o nível de maturidade obtido para 

este atributo, considerando a medida mediana, foi de apenas 40%, analisando toda a 

amostra. Após a análise dos resultados obtidos observa-se que as questões que causaram 

maior influência negativa no nível deste atributo foram as 2.6 (Existe um programa de 

treinamento em gerenciamento de riscos) e 2.7 (Há incentivo para a formação de 

profissionais com certificados internacionais ou Msc no que tange o gerenciamento de 

riscos), cujos respectivos níveis, considerando a medida mediana, foram 0%. 

Hopkinson (2000), Santos (2007) e Hartono (2014) abordam a relação 

diretamente proporcional entre os avanços conquistados quanto ao nível de maturidade 

no gerenciamento de riscos e a implantação da infraestrutura necessária e treinamento 

dos colaboradores das organizações. Segundo Berssaneti e Carvalho (2015), estas 

condições geram um ambiente com elevada probabilidade de impacto negativo ao 

sucesso dos projetos executados pela organização, portanto fica evidente a necessidade 
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de implementação de um plano de ação específico com o objetivo de reverter este 

cenário. 

As outras três questões receberam avaliação baixa, cujos respectivos níveis 

foram 25%, são elas: 2.3 (Existe alinhamento entre organização e equipes de projetos no 

que tange o gerenciamento de riscos.), 2.5 (Existe um especialista em gerenciamento de 

riscos de projetos) e 2.9 (A autoeficácia não influencia a percepção de riscos.).  

Para a questão 2.3, este resultado demonstra um distanciamento entre as 

demandas da organização e o cotidiano da gestão de riscos em projetos. Por outro lado, 

Berssaneti e Carvalho (2015), reforçam que o fator crítico de sucesso mais significativo 

dentro das organizações é o suporte da alta gestão no âmbito da gestão de projetos, ou 

seja, é fundamental a proximidade entre os níveis tático e operacionais para alcançar as 

medidas centrais de sucesso segundo Bersaneti (2014), ou seja, a satisfação do cliente 

em primeiro plano e o atendimento dos requisitos de tempo, custo e qualidade, em 

segundo plano. 

No caso da questão 2.5, existe um profissional dedicado à orientação das partes 

interessadas no que tange o gerenciamento de riscos, entretanto, pelo resultado coletado, 

a percepção dos respondentes é que não há envolvimento nas atividades no âmbito dos 

projetos. Rabechini Júnior e Carvalho (2013) verificaram, em sua pesquisa, que há um 

impacto significativo e positivo da adoção de práticas de gerenciamento de riscos em 

projetos, havendo forte dependência entre percepção de sucesso e presença / ausência de 

um gerente de risco no sucesso dos projetos. 

Por fim, o resultado da questão 2.9, confirma o concluído na seção anterior: há 

real influência da autoeficácia, levando os gerentes de projeto a terem uma ilusão de 

controle sobre os riscos dos respectivos projetos. Segundo Kardes (2013), uma falsa 

percepção das habilidades de gerenciamento ou da capacidade de influenciar resultados 

dos projetos acarretam uma subestimação dos riscos, gerando um cenário de descontrole 

com o desenvolvimento de estratégias equivocadas, sendo um fator determinante para o 

fracasso. 

Por outro lado, os maiores níveis identificados neste atributo foram os obtidos 

nas questões 2.1 (Existe acesso à pessoal qualificado em gerenciamento de riscos na 

organização) e 2.2 (Qual é o alcance e a profundidade da experiência dos profissionais 

em gerenciamento de riscos?), 75% e 67%, respectivamente. Estes dados comprovam 

que, apesar de existir um profissional qualificado em gestão de riscos na organização, 

não existem evidências de suporte contínuo e sistemático aos gerentes de projeto e 
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demais membros das equipes de projeto, corroborando com a análise efetuada à questão 

2.5 (Existe um especialista em gerenciamento de riscos de projetos). 

Até este ponto, a análise foi realizada tendo como base a medida mediana das 17 

entrevistas com os respondentes. Entretanto, outra forma de efetuar esta análise é por 

meio da comparação dos níveis coletados de cada função: chefe de departamento, 

equipe de projeto e gerente de projeto. O Gráfico 10 apresenta a comparação entre os 

resultados de cada função prevista e o total, considerando todos os respondentes. 

 

 

Gráfico 10 – Comparação do resultado entre as funções dos respondentes para o atributo Experiência 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De forma geral, observa-se que os níveis avaliados pelos gerentes de projeto são 

inferiores às demais funções, enquanto os níveis avaliados pelos chefes de departamento 

são os mais otimistas de toda a amostra. A razão para este comportamento é a 

característica próxima das atividades cotidianas dos gerentes de projeto com o 

gerenciamento de riscos, tornando evidentes as fraquezas relacionadas ao atributo 

Experiência. 

Esta análise é reforçada pelo resultado obtido nas questões 2.2 (Qual é o alcance 

e a profundidade da experiência dos profissionais em gerenciamento de riscos?) e 2.5 

(Existe um especialista em gerenciamento de riscos de projetos), cujos resultados 

obtidos foram 100% e 75%, respectivamente, para os chefes de departamento e 33% e 

25% para os gerentes de projeto. Isto corrobora com a análise anterior, baseada em toda 

a amostra, que apesar de existir um profissional qualificado em gestão de riscos na 
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organização, não existem evidências de suporte contínuo e sistemático aos gerentes de 

projeto. 

O outro resultado interessante foi o obtido pela questão 2.7 (Há incentivo para a 

formação de profissionais com certificados internacionais ou Msc no que tange o 

gerenciamento de riscos), pois o nível dado pelos chefes de departamento foi de 50%, 

enquanto pelas demais funções foi de 0%. Estes resultados enfatizam a necessidade de 

um programa de treinamento tangível para todos os colaboradores com interface direta 

com o gerenciamento de riscos, e de aproximação dos chefes de departamento com suas 

respectivas equipes visando uma interlocução eficaz sobre os programas de treinamento 

da organização. 

Também se observa a unanimidade das três funções da amostra sobre a questão 

2.9 (A autoeficácia não influencia a percepção de riscos), com nível obtido de apenas 

25%, confirmando a influência da auto eficácia na avaliação dos riscos dos projetos. 

Este resultado respalda a necessidade imediata de implantação de um programa 

concreto de treinamento em gerenciamento de riscos, com o objetivo de refrear a ilusão 

de falso controle dos projetos na organização. 

Na seção seguinte, será analisada com maiores detalhes a influência do atributo 

Aplicação de Práticas e Processos no nível de maturidade obtido pelo MMGRU. 

 

4.3.3 Parte 3 – Aplicação de Práticas e Processos 

 

Na terceira parte do questionário aplicado são coletadas as informações relativas 

ao atributo Aplicação de Práticas e Processos do MMGRU, cujo objetivo é medir o 

desempenho da adequação do gerenciamento de risco com referências de aspectos tais 

como: alocação de recursos, políticas, processos de gerenciamento de riscos, 

implementação da resposta aos riscos dentro dos limites estabelecidos de cada 

organização, qualidade da comunicação com as partes interessadas internas e externas e 

cumprimento de metas. 

Conforme apresentado nas seções anteriores, o nível de maturidade obtido para 

este atributo, considerando a medida mediana, foi ainda inferior ao atributo Experiência, 

sendo apenas 31%, considerando toda a amostra coletada. Após análise dos resultados 

obtidos observa-se que a questão 3.6 (Existem métricas para avaliação da eficácia do 

gerenciamento de riscos em projetos) recebeu a pior avaliação, 0%. As outras cinco 
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questões receberam avaliação de 25%, impactando fortemente o nível de maturidade 

deste atributo, são elas: 3.1 (São aplicados os recursos adequados ao gerenciamento de 

riscos nos projetos), 3.3 (São aplicados os processos apropriados bem como sistemas 

informatizados), 3.5 (Existe tratamento sistemático e estratégico para as lições 

aprendidas em gerenciamento de riscos para os projetos futuros), 3.7 (São empregados 

métodos e ferramentas dedicadas, e de forma sistemática, ao gerenciamento de riscos) e 

3.8 (Existe tratamento sistemático para evitar a superestimação dos  riscos exógenos em 

relação aos endógenos). 

O cenário encontrado neste atributo com 6 de um total de 8 questões com nível 

identificado menor ou igual a 25% demonstra clara deficiência no planejamento do 

negócio e nos processos relacionados à gestão de riscos. Zwikael et al. (2013) reforçam 

a importância necessária ao planejamento, que deve ser diretamente proporcional à 

complexidade e aos riscos dos projetos executados pelas respectivas organizações. A 

utilização de ferramentas de gestão independente do nível de risco contribui de forma 

efetiva para o sucesso dos projetos, mas a partir dos dados coletados observa-se uma 

lacuna relevante a respeito da aplicação de práticas e processos. 

A falta de métricas para avaliação da eficácia do gerenciamento de riscos em 

projetos (3.6) evidencia a fragilidade dos processos implantados na organização e 

dificulta a implementação de planos de ação, visando o incremento do nível de 

maturidade. Zhao, Hwang e Low (2014) explicam que a avaliação da maturidade é 

fundamental, por meio de métricas pré-estabelecidas, para que as organizações possam 

ter uma visão clara das forças e fraquezas na implantação dos processos de 

gerenciamento de riscos, permitindo à alta gestão das organizações tomarem medidas 

com o objetivo de gerar progressos nas áreas com comprovada deficiência. 

Os resultados obtidos nas questões 3.1 (São aplicados os recursos adequados ao 

gerenciamento de riscos nos projetos), 3,3 (São aplicados os processos apropriados bem 

como sistemas informatizados), 3.5 (Existe tratamento sistemático e estratégico para as 

lições aprendidas em gerenciamento de riscos para os projetos futuros) e 3.7 (São 

empregados métodos e ferramentas dedicadas, e de forma sistemática, ao gerenciamento 

de riscos) divergem à análise feita por Santos (2007) em seu trabalho, pois as 

organizações que lidam com projetos devem estabelecer uma infraestrutura apropriada à 

aplicação de uma metodologia lógica e sistemática para estabelecer o contexto do 

Gerenciamento de Riscos. Assim, estes resultados acabam levando ao afirmado por 

Nesensohn (2014) em seu artigo, que as organizações imaturas se distinguem por não 
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possuírem processos objetivos e claros e, consequentemente, acabam tendo maior 

dificuldade para atingirem as metas estabelecidas. 

Fica evidente pelo resultado obtido na questão 3.8 (Existe tratamento sistemático 

para evitar a superestimação dos riscos exógenos em relação aos endógenos). que há 

tendência de superestimar os fatores exógenos, devido à menor percepção de controle 

destes. Este resultado também reforça a tese de Jani (2011) de que é possível afirmar 

que, naturalmente, as pessoas preferem riscos controláveis em relação aos riscos onde se 

tenha menor capacidade de gestão, especialmente, em organizações com baixo nível de 

maturidade.  

Assim sendo, considerando os resultados obtidos para esta organização, as 

equipes de projeto sempre terão a tendência de superestimar os fatores exógenos, devido 

à menor percepção de controle destes. 

Por outro lado, houve avaliação 100% na questão 3.2 (Existem políticas e 

padrões definidos), fato que numa primeira análise pode ser considerado um resultado 

completamente contraditório ou até mesmo um erro do modelo. Conforme explicado no 

início desta seção, para Zwikael (2013) a importância ao planejamento está relacionada 

à complexidade e aos riscos dos respectivos projetos, portanto neste caso fica 

caracterizado que apesar de existirem as políticas e padrões, estas são protocolares e 

com reduzido compromisso com as demandas das equipes de projeto, acentuada pela 

complexidade do negócio conduzido pela organização. Esta análise auxilia a 

compreensão dos resultados obtidos nas questões 3.1, 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7. 

O Gráfico 11 apresenta a comparação entre os resultados obtidos por cada 

função prevista e o total, considerando todas as amostras. 
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Gráfico 11 – Comparação do resultado entre as funções dos respondentes para o atributo Aplicação de 

Práticas e Processos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

No caso do atributo Aplicação de Processos e Práticas observa-se que os níveis 

avaliados pelos gerentes de projeto são idênticos à mediana de toda a amostra, 

evidenciando a influência destes profissionais no resultado do nível de maturidade da 

organização. Por outro lado, ao contrário do constatado no atributo Experiência, os 

níveis avaliados pelos Chefes de Departamento foram inferiores. 

Conforme já discutido ao longo desta seção, os níveis obtidos neste atributo 

foram baixos, excetuando-se a questão 3.2 (Existem políticas e padrões definidos), cujo 

nível atribuído pelos gerentes de projeto e equipes de projeto foi de 100%. Entretanto, 

apesar de uma tendência comum nos resultados das três funções entrevistadas, no caso 

da questão 3.2 os chefes de departamento avaliaram o nível com 0%.  

Também se observa nas questões 3.1, 3.3 e 3.6, especialmente, resultados 

apresentados pelas equipes de projeto um pouco superiores às demais funções, 

entretanto, não representam alteração na análise realizada anteriormente.  

Na seção seguinte, será analisada com maiores detalhes a influência do atributo 

Eficácia dos Processos no nível de maturidade obtido pelo MMGRU 
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4.3.4 Parte 4 – Eficácia dos Processos 

 

 Na quarta e última parte do questionário aplicado são coletadas as informações 

relativas ao atributo Eficácia dos Processos do MMGRU, cujo objetivo é verificar as 

iniciativas empreendidas para identificar, avaliar, mitigar e monitorar os riscos. Nesta 

última etapa pretende-se, ainda, questionar como os processos ocorrem, analisando a 

eficácia das ferramentas e metodologias adotadas. 

 Conforme apresentado na seção 4.2.4 o nível de maturidade obtido para este 

atributo, considerando a medida mediana, foi de 53%. Assim, ele foi o atributo com 

maior nível de maturidade avaliado pelos respondentes. O principal objetivo deste 

atributo, conforme detalhado na seção 2.3, é avaliar a atitude das organizações em 

relação ao gerenciamento de riscos e o nível desta área de conhecimento em seu 

portfólio de projetos, além de verificar quais processos indicados pelo PMBOK (2013), 

detalhados na seção 2.2.2.4, demandam apenas manutenção e aperfeiçoamento e quais 

demandam amplo desenvolvimento a partir da implementação de planos de ação. 

 De forma geral, o nível de maturidade obtido para cada processo de 

gerenciamento de riscos pode ser considerado intermediário, tendo em vista que 5 dos 6 

processos obtiveram nível superior a 50%. A exceção foi o processo Monitoramento e 

Controle de Riscos, cujo nível foi de apenas 32%. Segundo o PMBOK (2013), este 

processo tem o objetivo de implantar planos de respostas aos riscos, acompanhar os 

riscos identificados, monitorar os riscos residuais, identificar novos riscos e avaliar a 

eficácia dos processos de tratamento dos riscos durante todo o ciclo de vida dos 

respectivos projetos. 

 Segundo Nesensohn (2014), a consequência imediata de um Monitoramento e 

Controle de Riscos deficiente é a dificuldade de atingir as metas estabelecidas, cumprir 

as previsões de custo e faturamento, além dos gestores serem afetados pela necessidade 

constante de atuarem em problemas imediatos, pois não possuem qualquer 

previsibilidade quanto aos riscos, convivendo assim com um cenário de incerteza 

constante, ou seja, características básicas de organizações imaturas. 

 Assim, observa-se que apesar de existirem processos de gerenciamento de riscos 

com nível intermediário, verifica-se que não existem de forma incisiva conexões 

pertinentes com o processo de Monitoramento e Controle de Riscos. 

 Para uma análise mais ponderada, serão verificados os níveis obtidos em cada 

questão referente aos respectivos processos do gerenciamento de riscos, conforme dados 
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detalhados apresentados no Anexo A. Assim, será possível detectar os principais pontos 

de melhoria nos respectivos processos. 

 Segundo Teller, Kock e Gemünden (2014), no processo Planejamento do 

Gerenciamento de Riscos é realizada a definição de como serão conduzidas todas as 

atividades relacionadas ao gerenciamento de riscos e é um processo cíclico, ou seja, 

deve ser realizado durante todo o ciclo de vida do projeto. Por ser o primeiro dos 

processos, o planejamento realizado de forma madura aumenta expressivamente a 

probabilidade de sucesso nos demais cinco processos. Entretanto, uma evidência da 

fragilidade do processo de Planejamento foi o nível obtido de apenas 32% para o 

processo de Monitoramento e Controle dos Riscos. 

 Em três das sete questões relacionadas ao processo de Planejamento do 

Gerenciamento de Riscos observou-se um nível de apenas 25%, portanto estas serão 

objeto de análise mais minuciosa. As questões com baixo nível identificado foram: 4.2 

(Nas reuniões para elaboração do plano de gerenciamento de riscos participaram: o 

gerente de projeto, membros-chave da equipe de projeto, responsáveis pelo 

gerenciamento das atividades de execução e planejamento de riscos, além de pessoas 

interessadas ou necessárias ao desenvolvimento do plano.), 4.4 (A equipe do projeto 

realizou reuniões frequentes e agendadas no cronograma do projeto para desenvolver e 

analisar (atualizar) o Plano de Gerenciamento de Riscos) e 4.7 (A equipe que realizou o 

plano de gerenciamento de riscos teve treinamento para tal). 

 O resultado obtido na questão 4.2 está relacionado ao discutido na seção 4.3.2, 

ou seja, é fundamental para o sucesso dos projetos da organização o envolvimento 

contínuo e sistemático do gerente de riscos, especialmente, nesta fase de planejamento, 

conforme explicado por Rabechini Júnior e Carvalho (2013).  

 Já o nível da questão 4.4 evidencia a falta de envolvimento dos membros da 

equipe de projeto, reforça a falta de métricas para avaliação do desempenho do 

gerenciamento de riscos e a inexistência de um tratamento sistemático e estratégico para 

as lições aprendidas durante o ciclo de vida do projeto. Este resultado acaba divergindo 

do guia PMBOK (2013), pois este estabelece que as reuniões são ferramentas 

fundamentais para o desenvolvimento do plano de gerenciamento de riscos dos projetos. 

Já as lições aprendidas, segundo o mesmo guia, é uma importante entrada com objetivo 

de prover informações históricas sobre outros projetos executados pela organização, 

para a elaboração deste plano. 
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 Por fim, o baixo resultado obtido na questão 4.7 era esperado, e enfatiza a 

análise realizada para os resultados do atributo Experiência na seção 4.3.2. Para Maier, 

Moultrie e Clarkson (2011) e Kardes (2013) e Wieczorek-Kosmala (2014), o 

treinamento dos colaboradores, com envolvimento direto com o gerenciamento de 

riscos, é vital para a compreensão e implementação dos processos relacionados à gestão 

de riscos. Zhao, Hwang e Low (2014) ressaltam ainda que os fatores humanos geram 

influência nos processos de tomada de decisão relacionadas aos riscos, portanto o 

treinamento da equipe é necessário para a administração destes fatores humanos. 

 No processo Identificação dos Riscos são determinados os riscos que podem 

afetar o projeto e é realizada a documentação das características de cada um deles. 

Trata-se de um processo iterativo e deve ser realizado durante todo o ciclo de vida do 

projeto, pois novos riscos podem surgir ou se tornar conhecidos pela equipe do projeto. 

 Verificou-se resultados baixos, abaixo de 50%, em três das nove questões deste 

processo. As questões 4.10 (Quais métodos / ferramentas subjetivas foram utilizados 

para identificar os riscos do projeto?), 4.11 (Quais métodos / ferramentas de 

diagramação foram utilizados para identificar os riscos do projeto?) e 4.15 (A equipe 

que realizou a identificação de riscos teve treinamento adequado para tal), receberam as 

seguintes avaliações, respectivamente, 25%, 33% e 25%. 

Nieto-Morote e Ruz-Vila (2011) reforçam em seu artigo que o Gerenciamento 

de Riscos, quando realizado de forma consistente, possibilita à organização envolvida, a 

obtenção do sucesso do projeto, em termos de cronograma, custo e desempenho. Estes 

resultados são conquistados com a implantação de processos, metodologias e 

ferramentas capazes de identificar, analisar e separar os riscos aceitáveis menores dos 

riscos maiores, as oportunidades das ameaças, além de fornecer dados para dar 

subsídios à avaliação e ao tratamento dos riscos, que são os próximos processos 

previstos neste atributo do MMGRU. O resultado das questões 4.10 e 4.11 acabam 

divergindo do exposto por Nieto-Morote e Ruz-Vila (2011), sendo consequência direta 

da falta de recursos adequados ao gerenciamento de riscos nos projetos e da falta de 

métodos e ferramentas dedicadas de forma sistemática, conforme discutido na análise 

do atributo Aplicação de Processos e Práticas na seção 4.3.3.  

 Já o resultado da questão 4.15 (A equipe que realizou a identificação de riscos 

teve treinamento adequado para tal) é coerente com os resultados obtidos nos demais 

atributos. 
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 No processo de Análise Qualitativa dos Riscos é realizada a avaliação dos riscos 

identificados, utilizando sua probabilidade de ocorrência e o impacto correspondente 

nos objetivos do projeto. Já no processo de Análise Quantitativa dos Riscos é realizada 

uma avaliação numérica dos riscos priorizados através da análise qualitativa, sendo 

possível a tomada de decisão baseada no impacto financeiro, causado por cada risco 

identificado. 

 Conforme observado nos resultados dos demais processos e atributos do 

MMGRU, houve uma avaliação de apenas 25% para as questões relacionadas à 

treinamento da equipe do projeto, 4.20 e 4.24, sendo mais uma indicação da necessidade 

de implantação de um programa formal de treinamento em gerenciamento de riscos, 

além de manter a coerência dos resultados analisados até o momento.  

 Já na questão 4.21 (Quais métodos / ferramentas foram utilizados no processo de 

Análise Quantitativa de Riscos?) foi obtido um resultado de 33%. Este resultado 

demonstra a natureza qualitativa da gestão de riscos presente atualmente na 

organização. Thamhain (2013) reforça que para ser efetivo, o gerenciamento de riscos 

deve ir além dos métodos analíticos que são comumente empregados nas organizações. 

Isso ocorre, pois embora produzam uma avaliação rápida dos riscos, incluindo medidas 

econômicas de ganhos ou perdas, estes métodos possuem limitações crônicas, por 

tratarem de riscos potenciais a partir de um maior engajamento dos colaboradores 

envolvidos e são facilmente sujeitos à pressão da organização sobre os gerentes de 

projeto para redução artificial dos riscos. Sendo assim, é evidente a necessidade de 

implantação de métodos e ferramentas tecnológicas para apoiar as atividades 

relacionadas a este processo. 

 Já no processo de Planejamento das Respostas aos Riscos são desenvolvidas 

opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do 

projeto, priorizados segundo o resultado das análises qualitativa e quantitativa. Nesta 

etapa, são tomadas as decisões como transferir, mitigar, aceitar ou eliminar as ameaças, 

e explorar, compartilhar, melhorar ou aceitar as oportunidades. 

 Conforme pode ser observado no Gráfico 8, o processo de Planejamento das 

Respostas aos Riscos recebeu a melhor avaliação do atributo Eficácia dos Processos, 

obtendo um resultado de 59%. Das 17 questões previstas neste processo, apenas uma 

recebeu avaliação inferior a 50%, a questão 4.41 (A equipe que realizou o processo de 

resposta aos riscos teve treinamento adequado para tal), que obteve nível de 25%, 
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comportamento alinhado com os demais atributos e processos discutidos nas seções 

anteriores. 

Segundo Bakker, Boonstra e Wortmann (2011) e Teller, Kock e Gemünden 

(2014), o planejamento das respostas aos riscos, deve ser realizado durante todo o ciclo 

de vida do projeto. As respostas aos riscos podem levar à identificação de novos riscos, 

assim como gerar alterações no que havia sido previamente definido em processos de 

outras áreas de conhecimento como, por exemplo, escopo, tempo, custos e qualidade. 

Assim, apesar da conhecida deficiência relacionada ao treinamento da equipe, observa-

se, tendo como base, as 17 questões do processo de Planejamento das Respostas aos 

Riscos que há um importante alinhamento com as melhores práticas de gerenciamento 

de riscos em projetos.  

 O último dos processos de gerenciamento de riscos, o processo de 

Monitoramento e Controle dos Riscos, recebeu a pior avaliação, de apenas 32%, 

conforme já abordado no início desta seção. Neste processo, sete das nove questões 

receberam avaliação de apenas 25%. Wieczorek-Kosmala (2014) reforça que um 

processo de Monitoramento e Controle de Riscos bem desenvolvido e implementado 

com sucesso é muito útil para superar os obstáculos do ambiente de negócios, além de 

gerar uma vantagem competitiva frente a organizações que não tenham este processo 

bem desenvolvido. Já Hopkinson (2000) ressalta a necessidade de evolução dos 

processos relacionados ao gerenciamento de riscos, pois quanto mais fraca for esta 

disciplina, maior será a probabilidade de atrasos, custos adicionais, ou falha absoluta 

dos respectivos projetos. 

 Já as questões 4.46 (Os fundos de reserva de contingência foram gerenciados 

evitando gastos desnecessários.) e 4.50 (As posições, tanto dos riscos previamente 

identificados como dos novos riscos, foram eficazmente comunicadas aos stakeholders) 

obtiveram um nível de 75%. 

 Rabechini Júnior e Carvalho (2013) observam em seu trabalho que para as 

organizações manterem a competitividade, é necessário o incremento do nível de 

maturidade nas nove áreas de conhecimento estabelecidas pelo guia PMBOK, o que 

inclui o gerenciamento dos recursos de comunicações do projeto. Já Berssaneti e 

Carvalho (2015), reforçam que a comunicação eficaz no âmbito dos projetos é um fator 

crítico de sucesso, pois pode representar um impacto significativo em um determinado 

projeto quando sustentado, mantido e gerenciado apropriadamente. 
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 Com relação aos fundos de reserva, objeto de avaliação da questão 4.46, o 

PMBOK (2013) recomenda a utilização desta ferramenta no processo de 

Monitoramento e Controle dos Riscos, que servirá como base para uma das saídas deste 

processo, conforme detalhado na Figura 6. 

  Até este ponto a análise foi realizada tendo como base a medida mediana das 17 

amostras efetuadas, mas outra forma de efetuar esta análise pode ser por meio da 

comparação dos níveis coletados de cada função: chefe de departamento, equipe de 

projeto e gerente de projeto em relação à Eficácia dos Projetos. O Gráfico 12 apresenta 

a comparação entre os resultados de cada função prevista e o total, considerando todas 

as amostras. 

 

 

Gráfico 12 – Comparação do resultado entre as funções dos respondentes para o atributo Eficácia dos 

Processos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Neste atributo observa-se a mesma tendência observada nos anteriores, a 

avaliação realizada pelos Gerentes de Projeto foi muito próxima ao total da amostra, e a 

avaliação efetuada pelos Chefes de Departamento foi significativamente inferior ao 

total. Os processos Planejamento do Gerenciamento de Riscos, Análise Qualitativa de 
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Riscos e Análise Quantitativa de Riscos receberam avaliação total de 51%, 58% e 54%, 

respectivamente. Entretanto, analisando apenas as respostas apresentadas pelos Chefes 

de Departamento, o resulto obtido foi 32%, 28% e 30%, respectivamente, ou seja, bem 

inferior ao total. Estes resultados denotam as seguintes demandas discutidas ao longo 

desta seção: de envolvimento do gerente de riscos da organização na fase de 

planejamento, de maior envolvimento dos membros da equipes de projeto nos processos 

relacionados à gestão de riscos, de aplicação de métricas para avaliação do desempenho 

do gerenciamento dos riscos, de desenvolvimento de um programa de treinamento 

tangível para todos os colaboradores, de um tratamento sistemático e estratégico para as 

lições aprendidas durante o ciclo de vida do projeto e de implantação de métodos e 

ferramentas tecnológicas para apoiar as atividades relacionadas à gestão de riscos. 

 Assim, apesar da discrepância entre o nível de maturidade total e o atribuído 

pelos Chefes de Departamento não representa alteração na análise realizada ao longo 

desta seção. É evidente a necessidade de implantação de um plano de ação com o 

objetivo de tratar pontualmente as demandas abordadas nesta seção. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Esta dissertação teve como objetivo avaliar o nível de maturidade em 

gerenciamento de riscos da divisão de soluções de uma organização, pertencente a um 

grupo multinacional europeu, responsável pelo fornecimento de projetos integrados 

tipo turn key, através do Modelo de Maturidade em Gestão de Riscos Unificado 

proposto pelo autor. 

A conquista da maturidade e do sucesso em projetos não se deve apenas a 

experiência obtida ao longo do tempo pelas organizações, mas também por meio do 

planejamento estratégico do gerenciamento de riscos, que será responsável por definir 

as metas futuras. Para isso, é imprescindível uma infraestrutura mínima de apoio aos 

gerentes de projeto e suas respectivas equipes que permita o alcance dos objetivos 

deste planejamento. 

 Em relação aos conceitos de gestão de risco, tendo como base a pesquisa 

bibliométrica realizada, foram identificadas as principais metodologias de 

gerenciamento de risco para projetos: MoR (Management of Risk), Guia de 

gerenciamento de riscos para organizações públicas do Reino Unido; AS/NZS 4360, 

Norma Australiana e Neozelandesa de gerenciamento de riscos, PRAM (Project Risk 

Analysis and Management Guide), guia da APM (Association for Project Management); 

PMBOK®, guia publicado pelo PMI®. Os processos mais comuns, planejamento, 

identificação, análise qualitativa, análise quantitativa, resposta aos riscos e 

monitoramento e controle estão presentes em todas as abordagens. 

 Quanto aos conceitos de sucesso em projetos, tendo como base a literatura 

disponível, se constatou que no âmbito do estudo da maturidade em gerenciamento de 

riscos de projetos, guarda-se estreita relação entre o sucesso dos projetos e o nível de 

maturidade das organizações, assim conclui-se que a implementação de processos 

sistemáticos e eficazes são uma poderosa ferramenta para garantir o sucesso dos 

projetos. Observou-se, ainda, que havia duas vertentes sobre sucesso em projetos, uma 

tradicional e outra mais atual. A primeira coloca que o sucesso no gerenciamento de 

projetos estava diretamente relacionado ao cumprimento das metas estabelecidas 

previamente de tempo, custo e qualidade, ou seja, quando o projeto, ao ser concluído, 

gerava algum tipo de benefício ou vantagem competitiva às respectivas organizações. 
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Já a segunda abordagem, acredita que o sucesso é alcançado quando todas as partes 

interessadas estão satisfeitas com os resultados obtidos. Com a evolução do conceito 

de sucesso, novas abordagens foram apresentadas na literatura, entretanto não foi 

encontrado um consenso entre os autores deste campo de estudo. Sendo assim, neste 

trabalho foram consideradas como medidas centrais do sucesso em projetos, ambas 

abordagens apresentadas, ou seja, a satisfação do cliente em primeiro plano, e o 

atendimento dos requisitos de tempo custo e qualidade. 

 Foram identificados modelos de maturidade em gerenciamento de riscos em 

projetos, através do levantamento bibliométrico realizado, desde os primeiros estudos 

realizados por Hillson ao longo dos anos 1990 até os modelos contemporâneos. Assim, 

foi possível identificar suas principais características, tais como: ano de 

desenvolvimento, foco do modelo, ou seja, para qual tipo de projeto foram concebidos, 

quais são os atributos disponíveis e quais são os níveis possíveis para cada atributo. 

 Na análise dos modelos de maturidade em gerenciamento de riscos em projetos 

observou-se que há a mesma estrutura matricial em que os níveis de maturidade são 

referenciados com os atributos que refletem práticas necessárias ao sucesso no 

gerenciamento de riscos. Os atributos dos modelos refletem as práticas necessárias para 

desenvolver suas respectivas habilidades no que tange o gerenciamento de riscos em 

projetos. Este comportamento ocorre, pois todos os modelos, inclusive os 

contemporâneos, são evoluções do primeiro estudo publicado por Hillson em 1997. 

Predominantemente, os modelos identificados têm uma característica qualitativa sendo 

definidos de quatro a cinco níveis de progressão do processo de gerenciamento de risco 

através de cada atributo. Os níveis são graduais, partindo sempre da referência inicial de 

total falta de práticas de gerenciamento de riscos até a maturidade.  

 De forma geral, os modelos publicados até 2006 têm uma natureza mais 

superficial quanto aos atributos, sendo muito focados na existência ou não de 

determinado processo. Com a evolução natural das empresas, muitas vezes como 

consequência da própria evolução do mercado, os modelos de maturidade acabaram 

acompanhando este movimento. Assim, observa-se que, a partir de 2007, houve uma 

atenção maior dos modelos à eficácia dos processos relacionados ao gerenciamento de 

riscos em projetos em detrimento de uma análise mais simplista. 

A organização objeto deste estudo é provedora de projetos de automação com 

elevado nível de complexidade técnica, portanto naturalmente estes projetos são 
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expostos a grande variedade de riscos. Para a manutenção de um negócio rentável e 

sustentável ao longo do tempo é premissa básica a consciência dos efeitos dos riscos e 

oportunidades no negócio, o envolvimento direto e efetivo da alta gestão da 

organização e o tratamento do gerenciamento de riscos em projeto como tema chave à 

operação do negócio. Assim, baseado na revisão de literatura, na pesquisa de campo e 

na experiência do autor, é possível afirmar que estas características e comportamentos 

estão presentes na organização. 

Dado o cenário exposto, verificou-se a necessidade de aplicação de um modelo 

de maturidade que pudesse avaliar de forma precisa e pontual as fortalezas e fraquezas, 

e em qual intensidade no que diz respeito o gerenciamento de riscos em projetos da 

organização, tendo como foco os atributos Experiência, Aplicação de Processos e 

Práticas e Eficácia dos Processos. O atributo Cultura presente, especialmente, nos 

modelos anteriores a 2006 não seria aplicável à organização, por já ser um elemento 

natural na organização a ser analisada. 

Para atingir este objetivo, foi observada a necessidade de compilação de 

características de alguns modelos para a elaboração do chamado Modelo de 

Maturidade em Gerenciamento de Riscos Unificado (MMGRU). Sendo assim, o 

MMGRU foi desenvolvido tendo como base os seguintes autores: Hillson (1997), 

Bandura (2001), Santos (2007), Ongel (2009), Pangeran (2012), Jia et al. (2013) e Mu 

et al (2014). Esta combinação permite uma análise profunda e abrangente, 

especialmente, dos processos da metodologia de gerenciamento de riscos prevista no 

PMBOK®. 

Para a análise do nível de maturidade em gestão de riscos da organização 

estudada neste trabalho foi aplicado o MMRGU, e observou-se, após a pesquisa de 

campo, que 70% da amostra possui, pelo menos, seis anos de experiência na execução 

de projetos, reforçando a qualidade dos dados coletados. 

Após consolidação dos dados, houve uma clara frustração frente as expectativas 

iniciais do autor, pois tendo em vista a natureza do negócio da organização esperava-se 

níveis de maturidade para todos os atributos superiores a 50% e a necessidade de 

planos de ação para tratamento de lacunas pontuais. Na prática, observaram-se os 

seguintes níveis para cada atributo: 40% para Experiência, 31% para Aplicação de 

Processos e Práticas e 53% para Eficácia dos Processos. 
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A partir da análise das questões relativas ao atributo Experiência conclui-se que 

é fundamental o desenvolvimento de um programa de treinamento tangível para todos 

os colaboradores com interface direta com o gerenciamento de riscos, com o estímulo 

para formação de profissionais com certificados reconhecidos internacionalmente, tais 

como a certificação PMP®, ou cursos de pós-graduação Stricto ou Lato Sensu. Por 

outro lado, constatou-se que estas ações serão inócuas, caso não haja um envolvimento 

direto e efetivo da alta gestão da organização em todas as ações relacionadas ao 

cotidiano do gerenciamento de riscos.  

Constatou-se que há um gerente de riscos especializado, com experiência em 

projetos afins aos executados na organização, no quadro de funcionários. Apesar de 

haver forte dependência entre a percepção de sucesso nos projetos e a 

presença/ausência de um gerente de riscos atuante, os resultados indicam que este deve 

ser estimulado a participar de forma efetiva durante todo o ciclo de vida dos projetos, 

tendo em vista que, atualmente, o envolvimento deste profissional é apenas protocolar. 

Ficou notório pelos resultados que existe real influência da autoeficácia no 

gerenciamento de riscos, ou seja, foi constatada uma tendência de falsa percepção das 

habilidades e capacidade de influenciar os resultados por parte dos gerentes de projeto, 

gerando uma ilusão de controle sobre os projetos executados na organização. A auto 

eficácia também pode induzir os gerentes de projeto a acreditarem que podem replicar 

ações que tiveram sucesso no passado em novos projetos, subestimando os riscos 

inerentes e, assim, afetando diretamente o sucesso destes projetos. Sendo assim, o 

treinamento das equipes e o envolvimento contínuo e sistemático de um gerente 

especializado em riscos, as medidas necessárias para mitigação desta fraqueza. 

Ao realizar esta mesma análise a partir das funções hierárquicas dos 

respondentes, observou-se níveis de maturidade equivalentes, no atributo Experiência, 

obtidos pelas respostas dos gerentes de projeto e das equipes de projeto. Entretanto, os 

chefes de departamento concederam avaliações significativamente superior em 

determinadas questões. Conclui-se que é necessária a aproximação dos chefes de 

departamento com suas respectivas equipes, visando uma interlocução eficaz sobre a 

infraestrutura disponível na organização, tais como, o gerente de riscos e o programa 

de treinamento atual. Esta medida simples poderia viabilizar o envolvimento efetivo do 

gerente de riscos no cotidiano dos projetos e o aperfeiçoamento do programa de 
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treinamento com foco nos pontos levantados pelo MMGRU que demandam ações de 

melhora. 

O atributo Aplicação de Processos e Práticas recebeu a pior avaliação por parte 

dos respondentes, demonstrando uma deficiência evidente no planejamento estratégico 

da divisão de soluções da organização quanto ao gerenciamento de riscos em projetos. 

Esta conclusão é reforçada, pois conforme comprovado pelos resultados obtidos, na 

opinião dos respondentes existem políticas e padrões bem definidos na organização, ou 

seja, apesar de existem formalmente, estas políticas e padrões são completamente 

protocolares e sem quaisquer vínculos com as demandas dos projetos. 

A causa da ineficiência das políticas e padrões em vigor na organização 

estudada está também diretamente relacionada à falta de métricas para a avaliação do 

gerenciamento de riscos, conforme avaliado pelos respondentes. Isto significa que a 

única análise formal realizada no âmbito dos projetos é a respeito da rentabilidade, o 

que acaba impedindo a identificação e correção dos processos altamente deficientes e o 

pleno desenvolvimento dos processos adequados. 

Para reverter este cenário, o novo planejamento estratégico a ser desenvolvido e 

estabelecido deve prever a aplicação de recursos financeiros visando a implantação de 

sistemas informatizados de apoio à gestão dos projetos. Estes sistemas incluem a 

disponibilização de ferramentas sistemáticas e dedicadas de suporte ao gerenciamento 

de riscos, e o correto tratamento das lições aprendidas para que possam ser empregadas 

em projetos futuros de forma rápida e descomplicada. Face a variedade dos projetos, 

em relação a escopo e valores, também é fundamental que estes sistemas sejam 

escalonáveis com o objetivo do atendimento eficaz destes projetos, evitando assim a 

burocratização e descrédito destes sistemas. 

 O último atributo do MMGRU, Eficácia dos Processos, recebeu a melhor 

avaliação pelos respondentes, mas deficiências apontadas nos demais atributos se 

repetem, reforçando a consistência dos dados obtidos. 

 Uma fraqueza relevante identificada está no processo de Análise Quantitativa 

dos Riscos, pois devido à falta de sistemas informatizados para suporte às equipes de 

projeto esta análise não é, efetivamente, realizada. Este comportamento torna a análise 

de riscos muito subjetiva, deixando os projetos muito expostos às pressões realizadas 

pelas organizações sobre os gerentes de projeto para redução artificial dos riscos. Desta 
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forma, a alocação de recursos para a reserva de contingência, prevista no processo de 

Planejamento das Respostas aos Riscos, pode ser inadequada, colocando os projetos em 

uma situação de falso controle.   

 Também se observou uma baixíssima avaliação do processo de Monitoramento e 

Controle de Riscos, que acaba sendo uma consequência de um planejamento ineficaz 

devido à falta de treinamento da equipe de projeto, a falta de envolvimento do gerente 

de riscos na fase de planejamento e da inexistência de ferramentas que possibilitem o 

monitoramento do progresso de cada risco identificado de forma cíclica 

 De forma geral, os problemas relacionados ao treinamento da equipe de projetos 

e à implantação de sistemas informatizados com ferramentas de apoio ao gerenciamento 

de riscos foram observados em todos os processos do atributo Eficácia dos Processos. 

Sendo assim, esses dois aspectos devem ser o foco principal das ações de melhora a 

posta em prática pela organização. 

 Tendo como base o exposto neste capítulo, para viabilizar o aumento do nível de 

maturidade em gerenciamento de riscos da organização avaliada, recomenda-se as 

seguintes ações: 

 Desenvolvimento de um programa de desenvolvimento e capacitação de pessoas 

com o objetivo de serem tratadas as deficiências técnicas apontadas pelo 

MMGRU; 

 Implantação de metodologia e ferramentas de gestão de riscos, tendo como foco 

os processos previstos no guia PMBOK®; 

 Implantação de sistemas informatizados para apoio à gestão de riscos e controle 

das lições aprendidas; 

 Dedicar um gerente de riscos para apoio aos projetos. 

  Na perspectiva gerencial, esta dissertação fez uma análise detalhada do nível 

de maturidade em gestão de riscos da organização objeto deste estudo e apresentou uma 

sugestão de plano de ação para aumento substancial do nível de maturidade obtido. 

Desta forma, espera-se elevar a probabilidade de sucesso na execução dos projetos e, 

consequentemente, gerar uma vantagem competitiva frente aos principais concorrentes 

do mercado. Para a academia, a importância está na identificação e compilação dos 

principais modelos de maturidade disponíveis na literatura corrente, permitindo a 
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pesquisadores da área o acesso a um quadro-resumo destes modelos. A adaptação de 

modelos levando a elaboração do MMGRU é relevante, também, estando testado e 

disponível para ser aplicado em organizações provedoras de projetos de qualquer 

natureza e segmento. 

 Embora tenha sua contribuição acadêmica e gerencial, este trabalho não esgota o 

tema da pesquisa, e sequer as sugestões a seguir pretendem fazê-lo. Apenas estão 

relacionados alguns itens vislumbrados pelo autor durante a elaboração deste trabalho, 

como possíveis objetos de pesquisas futuras relacionadas ao tema. 

 Com o objetivo de contribuir para trabalhos futuros e incentivar o estudo da 

maturidade em gestão de projetos, segue a seguir algumas sugestões: 

 

 Aplicação do MMGRU em organizações provedoras de projetos em outros 

segmentos, tais como, construção civil e tecnologia da informação; 

 Realizar um estudo comparativo do nível de maturidade em gestão de riscos, 

com o auxílio do MMGRU, de empresas de um determinado setor e / ou região; 

 Identificação e adaptação de modelos de maturidade em gestão da comunicação 

de projetos e aplicação do modelo elaborado em uma organização ou instituição; 

 Elaboração de métricas para avaliação dos resultados obtidos com 

gerenciamento de riscos. 
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APENDICE A 

 

Questionário do MMGRU utilizado na pesquisa 

 

Parte 1: Perfil do Respondente 

 Perguntas Respostas 
1.1 Função que ocupa 

atualmente? 

(     )   

Direção 
(     ) Chefe de 

Departamento 
(     )   

Gerente de 

Projeto 

(     )   

Controladoria 
(     )   CPO / 

PMO 
(     )   

Equipe 

Projeto 
1.2 Tempo que trabalha na 

organização? 

 

_____ (anos) _____ (meses)  

1.3 Tempo de experiência 

em gestão de projetos? 

 

_____ (anos) _____ (meses) 

1.4 Tempo no cargo atual?  

_____ (anos) _____ (meses) 

1.5 Possui Certificação 

PMP (Project 

Management 

Professional)? 

(     ) Sim 

 

(     ) Não 

1.6  Se sim, há quanto 

tempo? 

 

_____ (anos) _____ (meses) 
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Parte 2 - Experiência da Equipe 

 

Fonte: Adaptado de Hilson (1997), Bandura (2001) e Ongel (2009) 

 Perguntas Respostas 

      
2.1 Existe acesso à pessoal 

qualificado em gerenciamento de 

riscos na organização. 

(     )    

Concordo          

Totalmente – 

Certificação 

Internacional ou 

MSc. 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente – 

sem 

qualificação 

relevante 

2.2 Qual é o alcance e a profundidade 

da experiência dos profissionais 

em gerenciamento de riscos? 

(     )    > 5 anos 

de experiência; 

projetos > 5Mbrl 

 

(     ) 

> 5 anos de 

experiência; 

projetos até 

5Mbrl 

 

(     ) 

Até 5 anos 

de 

experiência 

(     ) 

Sem 

experiência 

significativa 

 

2.3 Existe alinhamento entre 

organização e equipes de projetos 

no que tange o gerenciamento de 

riscos. 

 

(     )    

Concordo          

Totalmente – 

Alinhamento 

ativo 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente – 

alinhamento 

negativo 

2.4 As pessoas responsáveis pelo 

gerenciamento de riscos possuem 

as habilidades e capacidades 

necessárias. 

 

(     )    

Concordo          

Totalmente – 

Capaz de treinar 

e lidar com 

riscos 

“desconhecidos” 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente - 

Irrelevante 

2.5 Existe um especialista em 

gerenciamento de riscos de 

projetos. 

(     )    

Concordo          

Totalmente – 

Trabalha junto 

às esquipes de 

projetos / 

dissemina as 

melhores 

práticas 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente – 

Não há um 

especialista 

2.6 Existe um programa de 

treinamento em gerenciamento de 

riscos. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

2.7 Há incentivo para a formação de 

profissionais com certificados 

internacionais ou Msc no que 

tange o gerenciamento de riscos. 

 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

2.8 São utilizados ferramentas e 

métodos do gerenciamento do 

conhecimento na gestão dos 

riscos. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

2.9 A autoeficácia não influencia a 

percepção de riscos. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 
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Parte 3 - Aplicação de Processos e Políticas  

 

 

Fonte: Adaptado de Hilson (1997), Ongel (2009) e Pangeran (2012) 

 

 

 Perguntas Respostas 

      
3.1 São aplicados os recursos 

adequados ao gerenciamento de 

riscos nos projetos. 

 

(     )    

Concordo          

Totalmente  

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

3.2 Existem políticas e padrões 

definidos. 

(     )    

Concordo          

Totalmente  

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

3.3 São aplicados os processos 

apropriados bem como sistemas 

informatizados. 

 

(     )    

Concordo          

Totalmente  

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente  

3.4 Existe preocupação com a 

qualidade da comunicação com as 

partes interessadas. 

 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

3.5 Existe tratamento sistemático e 

estratégico para as lições 

aprendidas em gerenciamento de 

riscos para os projetos futuros. 

 

(     )    

Concordo          

Totalmente  

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente  

3.6 Existem métricas para avaliação 

da eficácia do gerenciamento de 

riscos em projetos. 

 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

3.7 São empregados métodos e 

ferramentas dedicadas, e de forma 

sistemática, ao gerenciamento de 

riscos. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

3.8 Existe tratamento sistemático para 

evitar a superestimação dos  

riscos exógenos em relação aos 

endógenos. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 
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Parte 4 – Eficácia dos Processos  

 Perguntas Respostas 

Planejamento do Gerenciamento de 

Riscos 

     

4.1 O plano de gerenciamento de riscos foi elaborado 

em paralelo ao plano de gerenciamento do projeto. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.2 Nas reuniões para elaboração do plano de 

gerenciamento de riscos participaram: o gerente 

de projeto, membros-chave da equipe de projeto, 

responsáveis pelo gerenciamento das atividades de 
execução e planejamento de riscos, além de 

pessoas interessadas ou necessárias ao 

desenvolvimento do plano. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.3 Foi elaborado um plano exclusivo de 

Gerenciamento de Riscos para o projeto. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.4 A equipe do projeto realizou reuniões frequentes e 
agendadas no cronograma do projeto para 

desenvolver e analisar (atualizar) o Plano de 

Gerenciamento de Riscos. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.5 Para a realização do Plano de Gerenciamento de 

Riscos, quais dados / documentos a equipe 

utilizou: 

(     )Nenhum 

(     )Plano Sumário do Projeto 

(     )Políticas da Organização relativas ao Gerenciamento de Riscos 

(     )Funções e Responsabilidades Definidas 

(     )Tolerância a riscos 

(     )Modelos para o plano de gerenciamento de riscos 

(     )Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

(     )Project Charter 

(     )Declaração de escopo 

(     )Documentos de projetos anteriores 

(     )Outros 

 

4.6 O plano de gerenciamento de riscos inclui quais 

dos itens? 

(     )Nenhum 

(     )Metodologia de execução do plano de gerenciamento de riscos formalizada 

(     )Definição da liderança e formação da equipe de gerenciamento de riscos 

(     )Orçamento para o Gerenciamento de Riscos do Projeto 

(     )Formatos de relatórios e quais stakeholders receberão os relatórios e os 

níveis de informação a serem apresentados 

(     )Definição da frequência de reuniões e reavaliações de gerenciamento de 

riscos 

(     )Categorias de riscos: EAR (estrutura analítica de riscos) 

(     )Definição da matriz de probabilidade / impacto 

(     )Definição dos limites de tolerância a riscos 

(     )Forma de acompanhamento da documentação e atividades relacionadas a 

riscos 

(     )Outros 

4.7 A equipe que realizou o plano de gerenciamento 

de riscos teve treinamento para tal. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

Identificação dos Riscos 
     

4.8 Foram utilizadas metodologias capazes de analisar 
e separar os riscos aceitáveis menores dos riscos 

maiores, as oportunidades das ameaças, além de 

fornecer dados para auxiliar na avaliação e no 

tratamento dos riscos. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.9 Quais métodos / ferramentas objetivos foram 

utilizados para identificar os riscos do projeto? 

(     )Informações Históricas 

(     )Revisão da documentação do projeto 

(     )Documentos de projetos similares 

(     )Documentos públicos 

(     )Análise de veracidade de documentos utilizados  

(     )Checklist 

(     )Outras 

4.10 Quais métodos / ferramentas subjetivos foram 
utilizados para identificar os riscos do projeto? 

(     )Nenhum 

(     )Brainstorming 

(     )NGT (nominal group technique) 

(     )Mapa mental 

(     )Entrevistas com especialistas 

(     )Técnica Delphi 
(     )Análise Swot 

(     )Análise de premissas  

(     )Outras 

4.11 Quais métodos / ferramentas de diagramação 

foram utilizados para identificar os riscos do 

projeto? 

(     )  Nenhum 

(     ) Diagrama de causa e efeito 

(     ) Fluxogramas 

(     ) Diagrama de influência 

(     ) Outros 



127 

 

 

4.12 Os riscos identificados foram adequadamente 

definidos: evento, probabilidade e impacto, além 

de terem sido apropriadamente registrados. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.13 Para cada risco identificado foi determinado um 

membro da equipe de riscos com responsabilidade 

e autoridade sobre o seu tratamento. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.14 A identificação dos riscos foi frequentemente 
realizada pela equipe de riscos do projeto, de 

forma a verificar quais seriam os novos riscos e a 

eliminar os que não estavam mais presentes. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.15 A equipe que realizou a identificação de riscos 

teve treinamento adequado para tal. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.16 Qual faixa de porcentagem de riscos foi 
previamente identificada e tratada pelo 

gerenciamento de riscos. 

(     )95 a 
100% 

(     )80 a 
95% 

(     )50 a 
80% 

(     ) 
Menos de 

50% 

 

Análise Qualitativa de Riscos      
4.17 Quais métodos / ferramentas foram utilizados no 

processo de Análise Qualitativa de Riscos? 

(     )Nenhum 

(     )Brainstorming 

(     )NGT (nominal group technique) 

(     )Mapa mental 

(     )Entrevistas com especialistas 

(     )Técnica Delphi 

(     )Comparações e analogias com outros projetos 

(     )Matriz de graduação do impacto dos riscos sobre os objetivos do projeto 

(     )Matriz de probabilidade / Impacto dos Riscos 

(     )Outras 
4.18 O método ou os métodos utilizados para a análise 

qualitativa de riscos resultou em uma análise 

eficaz sobre a probabilidade e impacto dos riscos 

sobre os objetivos do projeto. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.19 A análise qualitativa realizada possibilitou a 

separação de riscos para a devida análise 
quantitativa. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.20 A equipe que realizou a análise qualitativa dos 

riscos teve treinamento adequado para tal. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

Análise Quantitativa de Riscos 
(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.21 Quais métodos / ferramentas foram utilizados no 

processo de Análise Quantitativa de Riscos? 

(     )Nenhuma 

(     )Entrevista com Especialistas 

(     )Diagrama árvore de decisão 

(     )Simulação de Monte Carlo 

(     )Análise de Sensibilidade 

(     )Outras 

4.22 O método ou os métodos utilizados para a análise 

quantitativa de riscos resultou em uma análise 

eficaz sobre a probabilidade de ocorrência de 

riscos. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.23 O método ou os métodos utilizados para a análise 

quantitativa de riscos auxiliaram na tomada de 

decisão. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.24 A equipe que realizou a análise quantitativa dos 

riscos teve treinamento adequado para tal. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

Planejamento de respostas aos riscos 
     

4.25 Foram definidos quais riscos são de 

responsabilidade dos fornecedores do projeto. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.26 Foram definidos quais riscos são de 

responsabilidade do cliente. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.27 Foram definidos quais riscos seriam transferidos 
para terceiros. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.28 Os riscos definidos como ameaças foram 

eficazmente separados entre as possíveis 

estratégias de respostas: prevenção, transferência, 
mitigação e aceitação. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 
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4.29 As ameaças prevenidas foram eficazmente 

suprimidas. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.30 As ameaças transferidas foram eficazmente 

asseguradas. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.31 As ameaças mitigadas foram eficazmente 
contidas. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.32 As ameaças aceitas e que se materializaram foram 

eficazmente suportadas. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.33 Os riscos definidos como oportunidades foram 

separados entre as possíveis estratégias de 

respostas: exploração, compartilhamento, 

melhoramento e aceitação. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.34 As oportunidades exploradas resultaram em 

proveito do projeto. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.35 As oportunidades compartilhadas encontraram 

parceiros que as aproveitaram, levando benefícios 

para o projeto. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.36 As oportunidades melhoradas resultaram em 

proveito para o projeto. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.37 As oportunidades aceitas resultaram em proveito 
para o projeto. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.38 Foram providenciadas reservas de contingência 

(de tempo ou custo) visando o tratamento dos 

riscos aceitos ou residuais. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.39 As reservas de contingência foram eliminadas ou 

reduzidas, conforme as informações mais precisas 

do projeto se tornavam disponíveis. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.40 As respostas aos riscos foram executadas em 

tempo hábil. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.41 A equipe que realizou o processo de resposta aos 

riscos teve treinamento adequado para tal. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

Monitoramento e Controle de Riscos 
     

4.42 Sempre que houve qualquer mudança no projeto, a 

equipe do gerenciamento de riscos atuou para 

verificar os possíveis novos riscos. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.43 Os responsáveis, determinados para cada risco 

identificado, acompanharam e monitoraram os 

riscos de modo a executar as estratégias de 

respostas em tempo hábil quando o evento de 

risco ocorreu. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.44 

Sempre que o projeto atingiu um marco 

(milestone) a equipe de gerenciamento de riscos 

atuou, de forma a prover de subsídios para 

qualquer tomada de decisão. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.45 Foram identificados gatilhos (triggers) ou 

sintomas de riscos que alertassem eficazmente a 

eminência da ocorrência de um evento de risco. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.46 Os fundos de reserva de contingência foram 

gerenciados evitando gastos desnecessários. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.47 As reuniões pré-agendadas no plano de 

gerenciamento de riscos ocorreram conforme o 

planejado. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.48 Os relatórios de desempenho e análise do valor 

agregado (EVA) foram adequadamente 

comunicados, de forma a poder disparar os 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 
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Fonte: Adaptado de Santos (2007), Jia et al (2013) e Mu et al (2014) 

 

gatilhos previstos no plano de respostas aos riscos.  nem discordo 

4.49 A equipe de gerenciamento de riscos registrou e 

analisou os riscos identificados que ocorreram e os 

que não ocorreram. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 

4.50 As posições, tanto dos riscos previamente 

identificados como dos novos riscos, foram 
eficazmente comunicadas aos stakeholders. 

(     )    

Concordo          

Totalmente 

 

(     ) 

Concordo em 

parte 

(     ) 

Nem 

concordo, 

nem discordo 

(     ) 

Discordo 

em parte 

(     ) 

Discordo 

totalmente 
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APENDICE B 

 

Tabela de pontuação do MMGRU  

 

Parte 2 - Experiência da Equipe 

 
Questão Pontuação Peso Pontuação 

Obtida  

Pontuação 

Máxima 

 

2.1 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

2.2 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  6 

2.3 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

2.4 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

2.5 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

2.6 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

2.7 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

2.8 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 1  4 

2.9 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

Totalização 86 

 

 

Parte 3 - Aplicação de Processos e Políticas 

 
Questão Pontuação Peso Pontuação 

Obtida  

Pontuação 

Máxima 

 

3.1 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

3.2 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

3.3 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

3.4 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

3.5 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

3.6 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

3.7 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

3.8 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

Totalização 78 
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Parte 4 – Eficácia dos Processos  

 
Quest

ão 

Pontuação Peso Pontuação 

Obtida  

Pontuação 

Máxima 

Planejamento do Gerenciamento de Riscos 

4.1 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 1  4 

4.2 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.3 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.4 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.5 (     ) 4 – Todos 

(     ) 3 – Menos de 6 

(     ) 2 – Menos de 4 

(     ) 1 – Menos de 2 

(     ) 0 – Nenhum  

3  12 

4.6 (     ) 4 – Todos 

(     ) 3 – Menos de 6 

(     ) 2 – Menos de 4 

(     ) 1 – Menos de 2 

(     ) 0 – Nenhum 

3  12 

4.7 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

Totalização  72 

Identificação dos Riscos    

4.8 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.9 (     ) 4 – Todos 

(     ) 3 – Menos de 4 

(     ) 2 – Menos de 2 

(     ) 1 – Somente 1 

(     ) 0 – Nenhum 

3  12 

4.10 (     ) 4 – Todos 

(     ) 3 – Pelo menos 2 

(     ) 2 – Menos de 2 

(     ) 1 – Somente 1 

(     ) 0 – Nenhum 

3  12 

4.11 (     ) 3 – Todos 

(     ) 2 – Pelo menos 1 

(     ) 1 – Somente 1 

(     ) 0 – Nenhum 

2  6 

4.12 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.13 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.14 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.15 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

4.16 (     ) 4 – 95 a 100% 

(     ) 3 – 80 a 95% 

(     ) 2 – 50 a 80% 

(     ) 1 – Menos de 50%  

2  8 

Totalização  94 

Análise Qualitativa de Riscos    

4.17 (     ) 4 – Todos 

(     ) 3 – Pelo menos 2 

(     ) 2 – Menos de 2 

(     ) 1 – Somente 1 

(     ) 0 – Nenhum 

3  12 

4.18 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.19 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 
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4.20 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

Totalização  40 

Análise Quantitativa de Riscos    

4.21 (     ) 3 – Todos 

(     ) 2 – Pelo menos 1 

(     ) 1 – Somente 1 

(     ) 0 – Nenhum 

3  9 

4.22 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.23 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

4.24 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

Totalização  37 

Planejamento de respostas aos riscos    

4.25 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.26 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.27 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.28 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.29 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

4.30 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

4.31 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

4.32 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

4.33 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.34 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

4.35 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

4.36 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

4.37 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

4.38 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.39 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

4.40 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.41 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

Totalização  164 

Monitoramento e Controle de Riscos    

4.42 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

4.43 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.44 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

4.45 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

4.46 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

4.47 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.48 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

4.49 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 3  12 

4.50 (     )4 (     ) 3 (     )2 (     ) 1 (     ) 0 2  8 

Totalização  84 



ANEXO A 

 

Respostas dos Questionários Aplicados – Parte 2 

 

 

  Resp1 Resp2 Resp3 Resp4 Resp5 Resp6 Resp7 Resp8 Resp9 

Questão Pontuação 
Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 

2.1 0 0 3 6 1 2 3 6 3 6 3 6 1 2 1 2 3 6 

2.2 0 0 3 6 1 2 3 6 1 2 1 2 0 0 0 0 3 6 

2.3 0 0 1 2 1 2 4 8 3 6 1 2 0 0 1 2 2 4 

2.4 0 0 3 9 2 6 3 9 3 9 2 6 2 6 2 6 3 9 

2.5 0 0 3 9 0 0 3 9 2 6 3 9 0 0 1 3 3 9 

2.6 2 6 0 0 1 3 3 9 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 

2.8 0 0 0 0 3 3 2 2 3 3 3 3 0 0 2 2 3 3 

2.9 2 6 3 9 1 3 2 6 3 9 0 0 0 0 3 9 1 3 

Totalização 
Total 18 Total 41 Total 21 Total 55 Total 50 Total 34 Total 8 Total 24 Total 40 

Total % 21% Total % 48% Total % 24% Total % 64% Total % 58% Total % 40% Total % 9% Total % 28% Total % 47% 

                     Resp10 Resp11 Resp12 Resp13 Resp14 Resp15 Resp16 Resp17 

  
Questão Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 

  2.1 1 2 3 6 3 6 3 6 3 6 1 2 3 6 3 6 

  2.2 1 2 3 6 3 6 2 4 2 4 0 0 3 6 2 4 

  2.3 3 6 3 6 2 4 1 2 3 6 1 2 1 2 2 4 

  2.4 2 6 1 3 2 6 3 9 3 9 1 3 3 9 2 6 

  2.5 1 3 3 9 3 9 0 0 1 3 1 3 3 9 1 3 

  2.6 3 9 0 0 0 0 1 3 2 6 0 0 0 0 0 0 

  2.7 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

  2.8 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 1 

  2.9 1 3 1 3 1 3 1 3 2 6 1 3 1 3 1 3 

  
Totalização 

Total 32 Total 40 Total 37 Total 30 Total 43 Total 14 Total 37 Total 30 

  Total % 37% Total % 47% Total % 43% Total % 35% Total % 50% Total % 16% Total % 43% Total % 35% 
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Respostas dos Questionários Aplicados – Parte 3 

 

  Resp1 Resp2 Resp3 Resp4 Resp5 Resp6 Resp7 Resp8 Resp9 

Questão Pontuação 
Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 

3.1 1 3 1 3 0 0 3 9 3 9 0 0 1 3 2 6 2 6 

3.2 2 4 0 0 3 6 3 6 3 6 0 0 0 0 3 6 3 6 

3.3 1 3 0 0 1 3 2 6 2 6 0 0 0 0 2 6 3 9 

3.4 1 3 1 3 3 9 3 9 2 6 0 0 1 3 2 6 2 6 

3.5 1 3 3 9 0 0 3 9 1 3 1 3 0 0 1 3 2 6 

3.6 1 2 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 

3.7 1 2 0 0 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1 2 1 2 

3.8 0 0 0 0 1 2 2 4 1 2 0 0 0 0 1 2 2 4 

  
Total 20 Total 15 Total 24 Total 49 Total 34 Total 3 Total 6 Total 33 Total 41 

Total % 26% Total % 19% Total % 31% Total % 63% Total % 44% Total % 4% Total % 8% Total % 42% Total % 53% 

                   

                   
  Resp10 Resp11 Resp12 Resp13 Resp14 Resp15 Resp16 Resp17 

  

Questão Pontuação 
Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida   

3.1 1 3 1 3 2 6 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
  

3.2 3 6 3 6 4 8 3 6 3 6 1 2 2 4 1 2 
  

3.3 0 0 1 3 3 9 1 3 3 9 2 6 1 3 1 3 
  

3.4 2 6 2 6 4 12 2 6 1 3 1 3 3 9 2 6 
  

3.5 1 3 1 3 2 6 3 9 2 6 0 0 1 3 1 3 
  

3.6 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
  

3.7 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6 0 0 0 0 1 2 
  

3.8 0 0 0 0 1 2 1 2 2 4 0 0 1 2 1 2 
  

  
Total 24 Total 23 Total 55 Total 31 Total 37 Total 14 Total 24 Total 23 

  
Total % 31% Total % 29% Total % 71% Total % 40% Total % 47% Total % 18% Total % 31% Total % 29% 
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Respostas dos Questionários Aplicados – Parte 4 

 

  Resp1 Resp2 Resp3 Resp4 Resp5 Resp6 Resp7 Resp8 Resp9 

Questão Pontuação 
Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 

4.1 1 1 0 0 3 3 4 4 3 3 0 0 0 0 1 1 3 3 

4.2 1 3 1 3 0 0 4 12 3 9 0 0 0 0 1 3 1 3 

4.3 4 12 0 0 0 0 3 9 2 6 3 9 0 0 1 3 2 6 

4.4 4 12 0 0 0 0 3 9 2 6 2 6 0 0 1 3 1 3 

4.5 2 6 0 0 3 9 4 12 3 9 2 6 1 3 2 6 4 12 

4.6 2 6 0 0 3 9 3 9 2 6 1 3 0 0 2 6 3 9 

4.7 0 0 2 4 1 2 2 4 1 2 1 2 0 0 2 4 2 4 

  
Total 40 Total 7 Total 23 Total 59 Total 41 Total 26 Total 3 Total 26 Total 40 

Total % 56% Total % 10% Total % 32% Total % 82% Total % 57% Total % 36% Total % 4% Total % 36% Total % 56% 

                   

 

  Resp10 Resp11 Resp12 Resp13 Resp14 Resp15 Resp16 Resp17 

Questão Pontuação 
Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 

4.1 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 

4.2 3 9 3 9 2 6 3 9 3 9 3 9 0 0 1 3 

4.3 2 6 2 6 3 9 3 9 1 3 2 6 1 3 1 3 

4.4 2 6 3 9 1 3 1 3 0 0 1 3 3 9 1 3 

4.5 4 12 3 9 2 6 3 9 3 9 2 6 2 6 0 0 

4.6 2 6 3 9 3 9 2 6 3 9 1 3 2 6 0 0 

4.7 1 2 3 6 3 6 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 

  
Total 41 Total 51 Total 42 Total 41 Total 37 Total 29 Total 25 Total 10 

Total % 57% Total % 71% Total % 58% Total % 57% Total % 51% Total % 40% Total % 35% Total % 14% 
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  Resp1 Resp2 Resp3 Resp4 Resp5 Resp6 Resp7 Resp8 Resp9 

Questão Pontuação 
Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 

4.8 0 0 3 9 3 9 3 9 1 3 1 3 2 6 2 6 2 6 

4.9 1 3 3 9 3 9 4 12 3 9 3 9 3 9 1 3 3 9 

4.10 1 3 1 3 1 3 4 12 3 9 3 9 1 3 3 9 3 9 

4.11 0 0 0 0 1 2 3 6 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 

4.12 4 12 1 3 3 9 4 12 4 12 2 6 3 9 1 3 2 6 

4.13 0 0 3 9 0 0 4 12 2 6 3 9 3 9 3 9 2 6 

4.14 4 12 3 9 0 0 3 9 2 6 3 9 3 9 1 3 3 9 

4.15 1 2 0 0 1 2 2 4 2 4 0 0 1 2 2 4 3 6 

4.16 3 6 1 2 1 2 1 2 2 4 2 4 1 2 1 2 2 4 

  
Total 38 Total 44 Total 36 Total 78 Total 53 Total 49 Total 51 Total 41 Total 57 

Total % 40% Total % 47% Total % 38% Total % 83% Total % 56% Total % 52% Total % 54% Total % 44% Total % 61% 

 

  Resp10 Resp11 Resp12 Resp13 Resp14 Resp15 Resp16 Resp17 

Questão Pontuação 
Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 

4.8 2 6 3 9 2 6 1 3 2 6 3 9 1 3 0 0 

4.9 3 9 3 9 1 3 3 9 4 12 2 6 4 12 0 0 

4.10 4 12 1 3 1 3 1 3 4 12 1 3 4 12 1 3 

4.11 1 2 0 0 1 2 1 2 3 6 0 0 0 0 0 0 

4.12 3 9 3 9 4 12 3 9 3 9 3 9 3 9 1 3 

4.13 1 3 4 12 3 9 3 9 2 6 2 6 4 12 0 0 

4.14 2 6 3 9 1 3 3 9 3 9 0 0 2 6 0 0 

4.15 1 2 3 6 3 6 1 2 3 6 0 0 0 0 0 0 

4.16 2 4 2 4 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 

  
Total 53 Total 61 Total 48 Total 48 Total 70 Total 35 Total 58 Total 8 

Total % 56% Total % 65% Total % 51% Total % 51% Total % 74% Total % 37% Total % 62% Total % 9% 
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  Resp1 Resp2 Resp3 Resp4 Resp5 Resp6 Resp7 Resp8 Resp9 

Questão Pontuação 
Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 

4.17 1 3 1 3 0 0 4 12 3 9 1 3 3 9 3 9 4 12 

4.18 3 9 1 3 1 3 3 9 3 9 2 6 3 9 1 3 3 9 

4.19 4 8 1 2 3 6 3 6 4 8 2 4 3 6 1 2 3 6 

4.20 1 2 0 0 1 2 2 4 2 4 0 0 3 6 2 4 2 4 

  
Total 22 Total 8 Total 11 Total 31 Total 30 Total 13 Total 30 Total 18 Total 31 

Total % 55% Total % 20% Total % 28% Total % 78% Total % 75% Total % 33% Total % 75% Total % 45% Total % 78% 

 

  Resp10   Resp11   Resp12   Resp13   Resp14   Resp15   Resp16   Resp17 

Questão Pontuação 
Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 

4.17 4 12 3 9 1 3 3 9 4 12 0 0 4 12 0 0 

4.18 2 6 2 6 2 6 3 9 3 9 1 3 3 9 1 3 

4.19 3 6 3 6 1 2 3 6 3 6 1 2 3 6 1 2 

4.20 1 2 1 2 3 6 1 2 2 4 1 2 0 0 0 0 

  
Total 26 Total 23 Total 17 Total 26 Total 31 Total 7 Total 27 Total 5 

Total % 65% Total % 58% Total % 43% Total % 65% Total % 78% Total % 18% Total % 68% Total % 13% 

 

  Resp1 Resp2 Resp3 Resp4 Resp5 Resp6 Resp7 Resp8 Resp9 

Questão Pontuação 
Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 

4.21 1 3 0 0 0 0 3 9 1 3 0 0 1 3 0 0 2 6 

4.22 3 9 1 3 1 3 2 6 3 9 1 3 3 9 0 0 3 9 

4.23 3 6 0 0 3 6 2 4 4 8 3 6 4 8 0 0 3 6 

4.24 3 6 0 0 1 2 2 4 2 4 0 0 3 6 2 4 2 4 

  
Total 24 Total 3 Total 11 Total 23 Total 24 Total 9 Total 26 Total 4 Total 25 

Total % 65% Total % 8% Total % 30% Total % 62% Total % 65% Total % 24% Total % 70% Total % 11% Total % 68% 

 

  Resp10   Resp11   Resp12   Resp13   Resp14   Resp15   Resp16   Resp17 

Questão Pontuação 
Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 

4.21 2 6 1 3 1 3 1 3 3 9 0 0 3 9 1 3 

4.22 1 3 3 9 2 6 3 9 3 9 1 3 3 9 1 3 

4.23 3 6 3 6 3 6 2 4 3 6 1 2 3 6 2 4 

4.24 1 2 1 2 3 6 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 

  
Total 17 Total 20 Total 21 Total 18 Total 28 Total 5 Total 24 Total 10 

Total % 46% Total % 54% Total % 57% Total % 49% Total % 76% Total % 14% Total % 65% Total % 27% 
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  Resp1 Resp2 Resp3 Resp4 Resp5 Resp6 Resp7 Resp8 Resp9 

Questão Pontuação 
Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 

4.25 3 9 3 9 4 12 3 9 1 3 2 6 3 9 3 9 3 9 

4.26 3 9 3 9 4 12 3 9 0 0 3 9 1 3 3 9 3 9 

4.27 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 

4.28 3 9 2 6 3 9 4 12 3 9 2 6 3 9 3 9 3 9 

4.29 3 6 1 2 1 2 3 6 3 6 1 2 3 6 3 6 3 6 

4.30 3 6 1 2 3 6 3 6 2 4 1 2 3 6 3 6 3 6 

4.31 3 6 1 2 1 2 3 6 2 4 1 2 3 6 3 6 3 6 

4.32 3 6 1 2 1 2 3 6 1 2 2 4 3 6 2 4 2 4 

4.33 2 6 0 0 3 9 2 6 3 9 1 3 1 3 3 9 2 6 

4.34 2 4 3 6 3 6 3 6 3 6 1 2 3 6 2 4 3 6 

4.35 2 4 1 2 3 6 3 6 2 4 2 4 1 2 3 6 2 4 

4.36 2 4 3 6 3 6 4 8 2 4 3 6 1 2 3 6 3 6 

4.37 2 4 3 6 3 6 4 8 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 

4.38 3 9 3 9 4 12 4 12 3 9 2 6 3 9 1 3 3 9 

4.39 3 6 3 6 1 2 3 6 4 8 2 4 4 8 3 6 2 4 

4.40 3 9 0 0 0 0 2 6 3 9 1 3 3 9 1 3 2 6 

4.41 0 0 0 0 0 0 3 6 2 4 0 0 3 6 2 4 2 4 

  
Total 106 Total 76 Total 101 Total 127 Total 96 Total 74 Total 105 Total 105 Total 109 

Total % 65% Total % 46% Total % 62% Total % 77% Total % 59% Total % 45% Total % 64% Total % 64% Total % 66% 
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  Resp10 Resp11 Resp12 Resp13 Resp14 Resp15 Resp16 Resp17 

Questão Pontuação 
Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 

4.25 0 0 3 9 3 9 1 3 0 0 0 0 3 9 2 6 

4.26 3 9 4 12 1 3 3 9 3 9 0 0 3 9 2 6 

4.27 2 6 4 12 1 3 2 6 3 9 0 0 3 9 2 6 

4.28 4 12 4 12 1 3 2 6 2 6 0 0 1 3 2 6 

4.29 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 1 2 2 4 

4.30 3 6 2 4 2 4 2 4 2 4 1 2 1 2 2 4 

4.31 2 4 2 4 2 4 2 4 3 6 1 2 1 2 2 4 

4.32 1 2 4 8 2 4 3 6 3 6 1 2 1 2 2 4 

4.33 4 12 4 12 1 3 2 6 0 0 1 3 4 12 2 6 

4.34 4 8 3 6 2 4 2 4 0 0 3 6 4 8 2 4 

4.35 2 4 3 6 2 4 1 2 0 0 3 6 3 6 2 4 

4.36 4 8 3 6 3 6 1 2 1 2 3 6 4 8 2 4 

4.37 4 8 3 6 3 6 3 6 2 4 2 4 3 6 2 4 

4.38 1 3 3 9 1 3 3 9 3 9 1 3 4 12 2 6 

4.39 3 6 4 8 1 2 3 6 3 6 1 2 4 8 2 4 

4.40 1 3 1 3 1 3 2 6 3 9 0 0 3 9 2 6 

4.41 1 2 1 2 2 4 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 

  
Total 97 Total 123 Total 69 Total 85 Total 78 Total 40 Total 107 Total 78 

Total % 59% Total % 75% Total % 42% Total % 52% Total % 48% Total % 24% Total % 65% Total % 48% 
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  Resp1 Resp2 Resp3 Resp4 Resp5 Resp6 Resp7 Resp8 Resp9 

Questão Pontuação 
Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 

4.42 3 6 0 0 0 0 3 6 3 6 1 2 1 2 0 0 2 4 

4.43 0 0 0 0 1 3 4 12 2 6 1 3 1 3 1 3 3 9 

4.44 0 0 0 0 0 0 4 8 1 2 1 2 0 0 0 0 2 4 

4.45 1 2 0 0 1 2 4 8 1 2 1 2 2 4 1 2 2 4 

4.46 2 4 3 6 3 6 4 8 2 4 3 6 3 6 3 6 3 6 

4.47 1 3 2 6 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 

4.48 3 6 0 0 0 0 2 4 1 2 0 0 1 2 0 0 2 4 

4.49 2 6 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 1 3 2 6 

4.50 0 0 3 6 3 6 3 6 2 4 0 0 0 0 3 6 3 6 

  
Total 27 Total 18 Total 17 Total 67 Total 26 Total 15 Total 17 Total 20 Total 49 

Total % 32% Total % 21% Total % 20% Total % 80% Total % 31% Total % 18% Total % 20% Total % 24% Total % 58% 

 

  Resp10 Resp11 Resp12 Resp13 Resp14 Resp15 Resp16 Resp17 

Questão Pontuação 
Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 
Pontuação 

Pontuação 

Obtida 

4.42 3 6 1 2 1 2 2 4 1 2 0 0 2 4 1 2 

4.43 2 6 2 6 0 0 2 6 1 3 0 0 3 9 1 3 

4.44 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 1 2 1 2 

4.45 4 8 3 6 1 2 1 2 3 6 1 2 1 2 1 2 

4.46 1 2 3 6 3 6 3 6 3 6 0 0 2 4 1 2 

4.47 2 6 1 3 2 6 1 3 2 6 0 0 0 0 1 3 

4.48 3 6 1 2 2 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

4.49 4 12 3 9 2 6 1 3 1 3 0 0 3 9 1 3 

4.50 4 8 3 6 2 4 3 6 2 4 0 0 3 6 2 4 

  
Total 56 Total 42 Total 32 Total 32 Total 34 Total 2 Total 36 Total 21 

Total % 67% Total % 50% Total % 38% Total % 38% Total % 40% Total % 2% Total % 43% Total % 25% 

 

 

 


