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RESUMO 

 

         Em um mundo cada vez mais competitivo e dinâmico, a gestão de riscos vêm 

se tornando uma função cada vez mais importante nas organizações devido a sua 

capacidade de reduzir possíveis impactos negativos. Neste contexto, a utilização de 

indicadores de desempenho se tornou um importante ferramenta de gerenciamento 

de projetos. O estudo busca a formulação de um conjunto de indicadores que procu-

ram o histórico dos riscos além de durante a execução de um projeto em uma empresa 

de óleo e gás, baseado nos conceitos de riscos presentes na NBR ISO 31000(2009) 

e o PMBOK (2008). Após a utilização de ferramentas de melhoria de processos e 

análise dos dados, foi identificado a necessidade da criação de um painel de indica-

dores para a gestão de projetos. 

 

Palavras-Chave: Gerenciamento de Riscos, Indicadores de desempenho, ISO 

31000, PMBOK, Painel de Indicadores 
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ABSTRACT 

 

         In a world more competitive and dynamic than ever, risk management is increas-

ing importance in the organizations due to capability to reduce possible negative im-

pacts in the various organizations. In this context, the performance indicators it´s grow-

ing in the organizations. The study seeks to formulate a set of indicators that look for 

the history of the risks in addition to during the execution of a project in an oil and gas 

company, based on the concepts of risks present in NBR ISO 31000 (2009) and 

PMBOK (2008) ). After the use of process improvement tools and data analysis, it was 

identified the need to create a panel of indicators for project management.  

 

Keywords: Risks Management, Performance Indicators, ISO 31000, PMBOK, Painel 

de indicadores 
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        No mundo atual, cada vez mais as corporações precisam se adaptar as mudan-

ças na medida que estas estão cada vez mais frequentes. Fatores como o comporta-

mento do consumidor, alteração do ambiente do mercado, inovações tecnológicas e 

operacionais alteram a forma como as organizações precisam atuar em seu planeja-

mento. 

        Nesse ambiente competitivo, as empresas precisam se adaptar cada vez mais 

rápido sem perder a eficiência, diante deste cenário, o gerenciamento de riscos se 

torna uma ferramenta de extrema eficiência para combater esses diversos cenários 

que se apresentam as corporações durante a execução de um projeto. Diversos pro-

jetos não ocorrem conforme planejado por falta de mal dimensionamento de tempo, 

escopos mal definidos, riscos não mapeados entre outros motivos.  

       Na execução dos projetos, a criação e acompanhamento de indicadores se tornou 

uma metodologia adotada pelas corporações como uma ferramenta de medição e 

acompanhamento do projeto. Slack et al. (2013) afirma que a medição do desempe-

nho da produção é a etapa fundamental para a correta avaliação a respeito da neces-

sidade de melhoria ou não de qualquer operação da organização. Segundo (Furquim, 

2009) os KPIs (Key Performance Indicator) buscam traduzir a estratégia em métricas 

que tenham maior significado para as aplicações da futura implementação, além de 

desenvolver mecanismo de reportes que são capazes de apresentar a visão de boa 

prática gerencial, como também objetivam uma gestão pró-ativa e, basicamente, o 

controle interno da companhia. 

        Desta forma, o estudo busca mostrar a importância do gerenciamento de riscos 

durante a execução do projeto, mostrar os diferentes conceitos de risco presentes no 

mercado, para assim, formular uma ferramenta de acompanhamento destes riscos 

que esteja alinhada com as expectativas do processo de gestão de riscos apresentado 

pela ABNT ISO 31000 (2009). 

 

1.2. Formulação Da Situação Problema 

 

       Os projetos de engenharia dos dias de hoje atuam nos mais diversos campos de 

estudo e apresentam diversas características que os tornam únicos de acordo com 
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sua execução, seja na tomada de decisões, seja na parte operacional. Eles devem 

estar constantemente sendo monitorados e melhorados sempre que possível, ha-

vendo sempre avaliação e questionamento da sua execução.  

       Visto a importância da gestão de riscos em projetos de engenharia de forma con-

tínua e não somente em um fase inicial dos projetos,  também durante sua execução 

e após o fim do projeto, como forma de lições aprendidas para futuros projetos.  

       Em muitas ocasiões, o levantamento de riscos é visto como uma operação que 

não agrega valor a operação e ao projeto, e em uma política de corte de custo, essa 

ação pode não ser priorizada. Por isso, devemos aprimorar a gestão de riscos de 

modo a se tornar um processo mais eficiente possível. 

       O mercado brasileiro de óleo e gás vem em grande crescimento, segundo a 

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Contries), no seu relatório world oil 

outlook 2015, a demanda por petróleo continuará crescendo nos próximos vinte e 

cinco anos, com o Brasil como um dos principais produtores da América Latina. 

       A Figura 01 mostra o consumo de energia por categoria de 1970 até 2040, a figura 

mostra como o petróleo sempre foi a maior fonte de energia utilizada pelo mundo e o 

crescimento de outras formas de energia no futuro com pratoganismo de fontes fós-

seis.   

 

Figura 01 Projeção do consumo de energia entre 1970 e 2040 da OPEC. Fonte: 

OPEC (2015) 
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1.3 Objetivos 

 

        Dado este cenário, o estudo tem o objetivo de desenvolver uma ferramenta para 

acompanhar os riscos previamente levantados para gerar um relatório que reúna as 

informações necessárias para um acompanhamento mais eficiente dos riscos levan-

tados. Além de criar um painel com indicadores de gerenciamento de projetos.      

 

1.4 Delimitação Do Estudo 

 

        O estudo busca o desenvolvimento de um modelo de acompanhamento de riscos 

que possa ser usado juntamente com os riscos levantados, apresentado pela ABNT 

ISO 31000  (2009). O modelo aborda o acompanhamento dos riscos levantados. O 

intuito é atender as empresas que praticam a gestão de riscos além de auxiliar os três 

processos contidos na gestão de risco, que são: comunicação e consulta;  monitora-

mento e análise crítica;  e tratamento de riscos  (ABNT ISO 31000, 2009). Como se 

trata de um estudo de caso, o estudo se limita a analisar os resultados da empresa X 

do setor de óleo e gás. O estudo não pretende abordar a construção de Painel de 

indicadores para outras áreas além de gerenciamento de projetos. 

 

 

 

1.5 Importância Do Estudo          

 

         Segundo a ISO 31000 (2009), todas as organizações enfrentam incertezas que 

podem vir a atingir seus objetivos, positivamente ou negativamente, com isso é impor-

tante a existência de um processo sistemático para lidar com essa situação.  

          Esse estudo possibilitará ao gerente do projeto e a empresa executora do pro-

jeto acompanhar e analisar os riscos e oportunidades que fazem parte da execução.          

          Esse área é importante em planejamento de projetos e relevante para o nível 

de excelência das empresas.  
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          O desenvolvimento de conhecimento cientifico relacionado à área de medição 

de desempenho, bem como a utilização de novas ferramentas aliando novas tecnolo-

gias e áreas do conhecimento está em sintonia com  a proposição encontrada no do-

cumento de referências curriculares da Engenharia de Produção, formulado pela ABE-

PRO (1997).  

“Compete à Engenharia de Produção o projeto, a modelagem, a implantação, a 

operação, a manutenção e a melhoria de sistemas produtivos integrados de bens e 

serviços, envolvendo homens, recursos financeiros e materiais, tecnologia, infor-

mação e energia. Compete ainda especificar, prever e avaliar os resultados obti-

dos destes sistemas para a sociedade e o meio ambiente, recorrendo a conheci-

mentos especializados da matemática, física, ciências humanas e sociais, conjun-

tamente com os princípios e métodos de análise e projeto da engenharia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Questões Da Pesquisa 

 

          O estudo realizado através desse projeto tem como objetivo responder as se-

guintes questões: 

 

• Questão 1 

Como as empresas podem acompanhar seus riscos de uma forma mais efici-

ente durante a execução de seus projetos?  

 

 

• Questão 2 
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Quais são as informações mais relevantes na hora de criar um indicador de 

desempenho em um escritório de gerenciamento de projetos? 

 

1.7 Organização Do Estudo 

 

          Para melhor organizar e apresentar da melhor forma o estudo, ele será dividido 

em cinco capítulos:  

          No primeiro capítulo são apresentados aspectos gerais sobre o tema abordado. 

Também são tratados o objetivo que o estudo se propõe, como suas limitações e tam-

bém a sua importância. Ao final ele propõe perguntas a serem respondidas pelo es-

tudo. 

          O segundo capítulo é usado para apresentar o embasamento teórico utilizado 

no estudo, os conceitos usados e as ferramentas utilizadas.       

          O terceiro capítulo é apresentado a metodologia usada para desenvolver o es-

tudo e a como a pesquisa foi executada. 

                  

 

 

2.Revisão Da Literatura 

 

2.1 Definição De Risco 
                         

           O dicionário Michaelis (2016) define o risco como: “Probabilidade de prejuízo ou 

de insucesso em determinado empreendimento, projeto, coisa etc. em razão de acon-

tecimento incerto, que independe da vontade dos envolvidos.”  

        Para o PMBoK (2013), risco do projeto é um evento ou condição incerta que pode 

vir a ocorrer e provocar efeitos positivos ou negativos sobre os objetivos do projeto, 

como: escopo, cronograma, custo e qualidade. O risco pode ter uma causa ou mais e 

caso ocorra pode ter um impacto ou mais. 
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        A norma ABNT ISO 31000 (2009) define risco como: “efeito da incerteza nos 

objetivos”. Sendo esse efeito algo que aconteça diferente do planejado, podendo ser 

positivo ou negativo. Já incerteza é um estado no qual existe certo desconhecimento 

de alguma informação que pode estar relacionada ao evento (ABNT, 2009) 

      

2.2 Norma ABNT ISO 31000 

 

         A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), visando uniformizar  di-

versos conceitos abordados em normas e  publicações anteriores, lançou em  novem-

bro de 2009  uma versão brasileira da norma ISO 31000:  Risk Management – Princi-

ples and guidelines, chamada, em português, ISO 31000: Gestão de Riscos  –Princí-

pios e diretrizes. A norma traz a definição dos principais termos relacionados à  gestão 

de riscos, assim como princípios, estrutura e processo da gestão de riscos  corporati-

vos. 

        A norma ABNT NBR ISO 31000 (2009)  foi elaborada pela Comissão de Estudo 

Especial de Gestão de Riscos (CEE-63) e é uma adoção idêntica em conteúdo téc-

nico, estrutura e redação à ISO 31000:2009, que foi elaborada pelo ISO Technical 

Management Board Working Group risk management (ISO/TMB/WG), conforme 

ISO/IEC Guide 21-1:2005 (ABNT ISO 31000, 2009). 

        Segundo  o  texto da própria norma  ISO 31000 (2009), a  abordagem genérica  

que ela descreve fornece os princípios e diretrizes para gerenciar qualquer forma de  

risco de uma maneira sistemática, transparente e confiável, dentro de qualquer  es-

copo e contexto. 

        De acordo com a ABNT ISO 31000, quando implementada  e mantida conforme 

a norma, a gestão de riscos possibilita a uma organização:  

• Aumentar a probabilidade de atingir objetivos; 

• Encorajar uma gestão proativa; 

• Estar atento para a necessidade de identificar e tratar os riscos através de 

toda a organização; 

• Melhorar a identificação de oportunidades e ameaças; 

• Atender ás normas internacionais e requisitos legais e regulatórios pertinen-

tes; 
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• Melhorar o reporte das informações financeiras; 

• Melhorar a governança; 

• Melhorar a confiança das partes interessadas; 

• Estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão e o planejamento; 

• Melhorar os controles; 

• Alocar e utilizar eficazmente os recursos para o tratamento de riscos; 

• Melhorar a eficácia e a eficiência operacional; 

• Melhorar o desempenho em saúde e segurança, bem  como a proteção do 

meio ambiente; 

• Melhorar a prevenção de perdas e a gestão de incidentes; 

• Minimizar perdas; 

• Melhorar a aprendizagem operacional; e 

• Aumentar a resiliência da organização. 

        

2.2.1 Princípios 

 

         A norma ISO 31000 apresenta onze princípios, os quais  devem ser atendidos  

em todos os níveis da organização a fim de que a gestão de riscos seja eficaz.  Tais  

princípios anunciam que a gestão de riscos: 

• Cria valor 

• É parte integrante dos processos organizacionais  

• É parte da tomada de decisões 

• Aborda explicitamente a incerteza 

• É sistemática, estrutura e oportuna 

• Baseia-se nas melhores informações disponíveis 

• É feita sob medida 

• Considera fatores humanos e culturais 

• É transparente e inclusiva 

• É dinâmica, interativa e capaz de reagir a mudanças 

• Facilita a melhoria continua da organização 
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2.2.2 Estrutura 
 

        Segundo a ABNT ISO 31000, o sucesso da gestão de riscos irá depender da 

eficácia da estrutura da gestão que fornece os fundamentos e os arranjos que irão 

incorporá-la através de toda a organização, em todos os níveis. A estrutura assegura 

que a informação  sobre riscos proveniente do processo de gestão de riscos seja ade-

quadamente reportada e utilizada como base para a tomada de decisões e a respon-

sabilização em todos os níveis organizacionais aplicáveis. 

        Apesar de não ser formalmente intitulada de ciclo PDCA, ferramenta esta bas-

tante utilizada no processo de melhoria contínua nas organizações, a estrutura trazida 

pela norma é nitidamente uma aplicação do mesmo. Esta ferramenta é composta pe-

las etapas de Plan (planejar), Do (executar), Check (verificar) e Act (agir). 

 

2.2.3 Processo 
          

           O processo de gestão de riscos é cíclico e abrange cinco atividades, a saber:  

comunicação e consulta; estabelecimento do contexto; processo de avaliação de  ris-

cos; tratamento de riscos; e monitoramento e análise crítica.  A Figura 02 ilustra o  

processo e a relação entre suas etapas. 
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Figura 02 Processo de Gestão de Risco ISO 31000 Fonte: ISO 31000 (2009) 

2.2.3.1 Comunicação e consulta 

    

        Nesta etapa, a comunicação visa inerligar o ambiente interno com o externo da 

organização. Ela é formada por processos interativos que uma organização conduz 

para obter e compartilhar informações para conhecimento com as partes, conforme 

na norma ISO 31000.  

         Segundo a norma, a consulta é um processo bidirecional de comunicação siste-

matizada entre uma organização e suas partes interessadas ou outros, antes de tomar 

uma decisão ou direcionar uma questão específica. 

         É recomendável que este procedimento ocorra durante todas as fases  do pro-

cesso de gestão de riscos e que aborde questões relacionadas ao risco, suas causas 

e consequências, além das ações usadas para mitigar os riscos.        

 

2.2.3.2 Estabelecimento do contexto 

         

        A ISO  31000 conceitua a etapa de estabelecimento do contexto como “definição 

dos parâmetros externos e internos a serem levados em consideração ao gerenciar 

riscos, e estabelecimento do escopo e dos  critérios de risco para a política de gestão 
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de riscos”. É importante estabelecer tanto o contexto interno, quanto o  contexto ex-

terno. 

       Segundo Ladario (2011), esta etapa passa pela definição dos objetivos, das es-

tratégias, do alcance e dos parâmetros das  atividades da organização ou de partes 

da organização nas quais o processo de gestão de riscos será aplicado. 

 

2.2.3.3 Processo de avaliação de risco 

 

       A ISO 31000 (2009) define o processo de avaliação de riscos como um processo 

global de identificação de riscos, análise de riscos e avaliação de riscos.  

       Na primeira fase de identificação é importante que sejam listados todos os riscos 

que forem encontrados, mesmo que estejam sob o controle da organização ou que 

pareçam inofensivos. Vale ressaltar também que além de identificar os riscos sejam 

consideradas possíveis causas e cenários que possam influenciar na ocorrência des-

ses riscos.  

       O IBGC (2007) ressalta que sempre existirão riscos não identificados pela orga-

nização, porém o processo de monitoramento contínuo minimiza a chance de a em-

presa ser surpreendida. Posteriormente vem a fase de análise de risco que utiliza 

como entrada os riscos identificados anteriormente.  

        Segundo a ISO 31000 (2009), essa fase busca descobrir as causas e fontes dos 

riscos, quais podem vir a ser suas consequências (positivas ou negativas) sobre os 

objetivos da organização, além da probabilidade de ocorrência. No ato de avaliação 

de risco caso haja divergência de opiniões entre especialistas ou alguma falta de con-

formidade dos dados que foram obtidos, isso deve ser relatado e ressaltado.  

         Seguindo a ISO 31000 (2009), na fase de avaliação de risco é feita a compara-

ção entre o nível de risco encontrado no processo de análise e os critérios de risco 

estabelecidos ao ser considerado o contexto.  

        

2.2.3.4 Tratamento de riscos  
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         Para a ISO 31000 (2009), o tratamento de risco envolve a utilização de uma ou 

mais ferramentas para modificar o risco e, com isso, diferenciar o modo decontrola-lo. 

A seguir encontra-se a lista de opções de tratamento, sendo que a utilização de uma 

opção não exclui o uso de todas as outras:  

• ação de evitar o risco ao se decidir não iniciar ou descontinuar a atividade que 

dá origem ao risco;  

• tomada ou aumento do risco na tentativa de tirar proveito de uma oportunidade;  

• remoção da fonte de risco;  

• alteração da probabilidade;  

• alteração das consequências;  

• compartilhamento do risco com outra parte ou partes (incluindo contratos e fi-

nanciamento do risco);  

• retenção do risco por uma decisão consciente e bem embasada.  

        Segundo a ISO 31000 (2009), selecionar a melhor opção deve levar em consi-

deração os custos, esforço de implementação, requisitos legais e regulatórios. Ao es-

colher o que será tratado também é importante analisar a severidade e probabilidade 

de acontecimento real do risco. Além de haver uma análise crítica de possíveis riscos 

secundários que podem surgir com o tratamento utilizado.  

 

2.2.3.5 Monitoramento, análise crítica e rastreabilidade da gestão de risco  
 

        Segundo a ISO 31000 (2009), o monitoramento e análise crítica devem ser regu-

lares ou envolver uma checagem, podendo ser periódico ou ser a resposta para algum 

acontecimento. Além disso, é importante ser claro o responsável pelo monitoramento 

e pela análise crítica.  

         A ISO 3100 (2009) ressalta que a importância de serem guardados os registros 

do que foi feito e utilizado na análise de risco. Isso vem a ser importante para que no 

futuro possa ser identificado o que já foi feito na organização e deu certo ou deu er-

rado.  
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2.2.4 Relação entre princípio, estrutura e processo  
 

         A gestão de risco da ISO 31000 (2009) foi arquitetada em cima de três bases: 

princípio, estrutura e processo.  

         O relacionamento entre princípio, estrutura e processo pode ser visto na Figura 

03:. 

 

Figura 03 Princípio, Estrutura e Processo da Gestão de Riscos Fonte: ISO 

31000(2009) 

 

 

2.3 Ferramenta Relacionadas Ao Processo De Gerenciamento De Riscos 
   

         A norma ISO 31000 (2009) fornece princípios e diretrizes gerais para a aplicação 

do processo de gestão de riscos nas organizações, processos e projetos. No mundo 

corporativo, as organizações precisam de ferramentas que mostrem os indicadores 

de forma mais compatível com suas características. 
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2.3.1 Indicadores de desempenho 
 

             Segundo Slack et al. (2013), o uso de técnicas quantitativas para definir metas 

e indicadores  de desempenho permite que a boa gestão dos negócios seja controlada  

de forma mais precisa, para a implementação de planos estratégicos mais significati-

vos e para o desenvolvimento da empresa. Segundo os autores, não existe um sis-

tema de medição único para isso, os indicadores devem ser construídos seguindo a 

natureza do negócio a ser analisado, e de seus objetivos. 

        De acordo com Lacombe e Heilborn (2014) os indicadores são instrumentos de 

gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação das organizações, 

assim como seus projetos, programas e políticas, pois permitem acompanhar o al-

cance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas, 

necessidades de mudança. 

        Segundo Camargo (2000), os indicadores de desempenho seguem parâmetros  

sobre o âmbito da qualidade presente na Tabela 01: 
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2.3.2 Identificação dos riscos 
 

• Brainstorming: 

            Esta é uma técnica utilizada para gerar ideias de maneira espontânea através 

de um grupo de participantes. Ela pode ser usada para identificar as causas de um 

problema, as soluções para uma questão e também os riscos que circundam determi-

nada atividade.   

           Segundo o PMBOK (2008), o  brainstorming  visa obter uma lista abrangente 

de riscos do projeto, através de um conjunto multidisciplinar de especialistas que não 

fazem parte da equipe. Ideias são geradas sob a liderança de um facilitador e, em 

seguida, os riscos são identificados e categorizados por tipo de risco e suas definições 

são refinadas. 
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• Técnica Delphi: 

        A técnica Delphi, segundo o PMBOK (2008), é um meio de alcançar um consenso 

entre especialistas, os quais participam anonimamente. Nela, um facilitador usa um 

questionário para solicitar ideias sobre os riscos importantes. As respostas são resu-

midas e redistribuídas para receberem comentários adicionais dos especialistas. 

        Para o IEC/ISO 31010 (2013), esta técnica é um meio de combinar opiniões de 

especialistas que possam apoiar a fonte e influenciar a estimativa de identificação, 

probabilidade  e consequência e a avaliação de riscos. Visa a construção de uma 

consenso.  

• Entrevistas (participantes experientes, partes interessadas e especialistas): 

        De acordo com o PMBOK (2008), as entrevistas são uma das principais fontes 

de coleta de dados sobre identificação de riscos. 

• Análise da causa-raiz: 

        O PMBOK (2008) diz que esta é uma investigação das causas essenciais do 

risco de um projeto, além de refinar a definição do risco e permitir o agrupamento dos 

riscos por causas. 

• Lista de verificação:  

        A  lista de verificação de identificação de riscos pode ser desenvolvida com base 

nas informações históricas e no conhecimento que foram acumulados a partir de pro-

jetos anteriores semelhantes e de outras fontes de informação, conforme PMBOK 

(2008). 

 

2.3.3 Etapa de análise de riscos 

 

• Matriz de probabilidade e impacto:  

        A matriz de probabilidade e impacto é a ferramenta mais usada na análise quali-

tativa dos riscos. Utilizada para mostrar de forma prática os riscos considerando a 

frequência de ocorrência e a gravidade dos impactos gerados. 
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       Segundo o PMBOK (2008), a avaliação da importância de cada risco é normal-

mente realizada usando a matriz de probabilidade e impacto, a qual especifica as 

combinações de  probabilidade e impacto que levam à classificação dos riscos como 

de prioridade baixa, moderada ou alta, conforme Figura 04 

 

Figura 04: Matriz de Probabilidade X Impacto 

 

2.3.4 Etapa de controle dos riscos 
 

           Uma das principais durante a execução do projeto, dentro de gerenciamento de 

riscos é o monitoramento dos riscos identificados, baseado no PMBOK (2013) o prin-

cipal benefício desse processo é a melhoria do grau de eficiência da abordagem dos 

riscos no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto a fim de otimizar continuamente 

as respostas aos riscos.  
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Figura 05: Processo de monitoramento dos riscos levantados Fonte: PMBOK (2013) 

 

             O processo de controle de riscos é feito por meio de ferramentas definidas pela 

equipe de gerenciamento de projetos, baseado no PMBOK (2013), o processo de mo-

nitoramento dos riscos precisam: 

• As premissas do projeto ainda são válidas, 

• A análise mostra um risco avaliado que foi modifcado ou que pode ser desati-

vado, 

• As políticas e os procedimentos de gerenciamento dos riscos estão sendo se-

guidos, e 

• As reservas para contingências de custo ou cronograma devem ser modifcadas 

de acordo com a avaliação atual dos riscos. 

        O processo de monitoramento de riscos pode ser abordado com diversas estra-

tégias e ferramentas, o PMBOK (2013) define algumas dessas ferramentas, como: 

•  Reavaliação de riscos: o controle de riscos muita vezes resulta no levanta-

mento de novos riscos, na reavaliação de riscos já existentes devem ser progra-

madas com regularidade. 
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•  Auditoria dos riscos: examinar e documenta a resposta aos riscos identificados 

previamente. As auditorias podem fazer parte da reuniões rotineiras de revisão 

do projeto, ou a equipe pode decidir fazer reuniões de auditoria separadas. 

•  Variações e tendências: processos de controle usam a análise da variação 

para comparar os resultados planejados com resultados reais. O desvio em re-

lação a linha de base no plano pode indicar o impacto potencial da ameaças ou 

oportunidades. 

•  Reuniões: o gerenciamento de riscos deve ser um item da agenda nas reuni-

ões periódicas de andamento do projeto. O tempo necessário para esse item 

variará, dependendo dos riscos identificados, da sua prioridade e da dificuldade 

de resposta. O gerenciamento de risco fica mais fácil quando é praticado com 

maior frequência. 

 

 

2.4 Utilização de Indicadores em Painel de Controle (Painel de indicadores) 
 

          Segundo Few (2006), um painel de indicadores é uma representação visual das infor-

mações mais importantes necessárias para alcançar um ou mais objetivos, consolidados e 

organizados em uma única tela para que a informação possa ser monitorada em um piscar 

de olhos.  O autor define um painel de indicadores como um conjunto de métricas em uma 

forma de visualização eficiente.  

          Um painel de indicadores requer um alinhamento de diversas áreas de uma organiza-

ção e para usá-lo é necessário um eficiente alinhamento entre as áreas envolvidas. Com o 

crescente uso de ERP´s em grandes organizações, o uso de painel de indicadores é visto 

como uma ótima forma de sintetização das informações geradas pelo sistema. Segundo Pe-

sato e Stein (2014), painel de indicadores têm sido cada vez mais utilizados em empresas 

que usam sistemas de gestão integrados, Few (2006) define a essência dos painel de indica-

dores em cinco tópicos, são: 

1.Painel de indicadores possuem uma interface visual, as informações são apresen-

tadas em um painel que combina elementos gráficos e texto, visando ser mais efici-

entena transmissão das informações ao usuário. 
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2. Devem possuir informações para atingir um objetivo específico, não necessaria-

mente único, através de um conjunto de informações provenientes de diferentes áreas 

da organização. 

3. As informações devem estar atualizadas constantemente, a periodicidade da 

renovação de informações deve ser adaptada de acordo com a necessidade do 

usuário. Por exemplo, a periodicidade de informações de um painel de indicadores 

sobre o desempenho de ações na bolsa de valores devem ser atualizadas de maneira 

diferente de um painel de indicadores das informações sobre a o faturamento da em-

presa. 

 

4. Um painel de desempenho precisa ser objetivo, ele precisa apresentar as principais 

informações de forma rápida e de fácil entendimento, não precisa em um primeiro 

momento apresentar um detalhamento das informações. 

 

5. Painel de indicadores devem ser customizados, a informação deve ser moldada de 

acordo com o tipo de usuário que irá acessar a informação. 

 

2.4.1 Classificação do Painel de Controle (Painel de indicadores) 
 

         Segundo Few (2006), os painel de indicadores podem ser classificados em três 

grupos, dependendo da organização: 

1. Estratégico, direcionado aos gestores da organização, fornecendo uma visão geral 

da organização ou setor, dando suporte a tomada de decisão. Apresentam informa-

ções resumidas, como comparações com metas e avaliações simples de desempe-

nho. Utilizam uma interface simples, geralmente sem a necessidade de atualização 

de dados em tempo real, geralmente atualizados semanalmente ou mensalmente, de-

vido a orientação estratégica de longo prazo. 

 

2. Analítico, painéis desse tipo necessitam um maior contexto de informações, devem 

apoiar interação de dados, e suportar o usuário a explorar as causas de problemas 
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observados. Geralmente utilizam uma interface mais sofisticada, visando permitir o 

usuário observar relações complexas. 

3. Operacional, utilizados para monitorar operações, painéis desse tipo são 

caracterizados por atualização constante e dinamismo. A interface do painel deve ser 

simples assim como a do tipo estratégico, informando qualquer problema em tempo 

real de maneira clara, sendo aconselhável a interação com o usuário. Outra caracte-

rística importante é a eficácia em demonstrar ao usuário problemas nos dados obser-

vados, como por exemplo mensagens de erro devido algum problema observado na 

linha de produção da organização. 

 

2.4.2 Desenvolvimento do Painel de Controle (Painel de indicadores) 

 

         Segundo Pessato e Stein (2014) existe um passo a passo para a criação de um 

painel de indicadores que aborda os seguintes passos: 

•  Requisitos, onde são observadas todas as principais informações sobre o pai-

nel, tais como, objetivo, tipo, perfil de usuário. 

 

• Design/ Projeto, onde são definidos os componentes tanto de data visualiza-

tion, quanto de data art que serão utilizados. 

 

• Implementação, etapa de inserção da nova ferramenta na organização, treina-

mentos são realizados, e iniciam-se os testes com a ferramenta. 

 

• Verificação, são colhidos feedbacks com os usuários do painel, e analisadas 

possíveis problemas apresentados na etapa de implementação, analisando 

que medidas são necessárias para mitigar tais problemas. 

 

• Manutenção, após o levantamento de possíveis problemas com o painel, 

melhorias são implementadas nessa etapa. 
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3. Metodologia 
 

3.1 Classificação do Estudo 

 

         Este capítulo apresenta a descrição da metodologia utilizada no desenvolvi-

mento deste trabalho. Utilizando os dois critérios básicos propostos por Vergara 

(2011), a pesquisa pode ser classificada quanto aos meios, e quanto aos fins. 

        Quanto aos meios de investigação (VERGARA, 2011), o projeto pode ser carac-

terizado como pesquisa de campo, pois se baseia na experiência que está sendo apli-

cada na investigação e é realizada exatamente no local onde são observados os fe-

nômenos estudados. 

        Quanto aos fins (VERGARA, 2011), o projeto é classificado como aplicado, pois 

busca resolver problemas que já existem na prática.  

 

3.2 Estratégia Adotada 

 

        A metodologia utilizada neste trabalho se baseará em uma definição de indica-

dores de desempenho para gerar um painel de indicadores, segue figura que demons-

tra a metodologia utilizada neste estudo. 
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Não
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Figura 06: Metodologia Aplicada 

        As primeiras etapas estão relacionadas a formulação da ideia do tema e de como 

esse tema se relaciona com as questões levantadas. A partir das questões levanta-

das, a busca pelo referencial teórico para o trabalho foi feita baseado nas melhores 

práticas. A coleta de dados será realizada em fontes como artigos, publicações (teses, 

dissertações e projetos finais), sites de órgãos relacionados ao tema fundamentados 

a partir de bases de dados do Periódicos CAPES, Google acadêmico, entre outros.               

        A empresa em questão não  disponibilizará dados, porém usando um fator de 

conversão para não expor seus dados coletados com diversos colaboradores em en-

trevistas com as pessoas atuantes no processo. O questionário utilizado foi aplicado 

apenas das pessoas envolvidas no processo.  
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        Após este levantamento, é apontado a importância de cada indicador que será 

mostrado no painel de indicadores criado e sua base de dados. Por meio de entrevis-

tas e questionários, foram levantados as principais características necessárias em um 

painel de indicadores de gerenciamento de projetos. 

        A fase final do trabalho consiste na apresentação deste painel de indicadores e 

da discussão do mesmo para melhor atender as expectativas da empresa X e consi-

derações sobre futuros estudos a serem realizados. 

 

3.3 Limitações do método 
 

        Os dados analisados, que serão os números e dados de riscos levantados entre 

2016 até meados de 2017. Segundo VERGARA (2007), toda a investigação de um 

determinado estudo apresenta limitações, sendo assim, deve-se levar em considera-

ção a não colaboração de funcionários com informações incorretas e omissão de fatos 

relevantes a pesquisa, assim como também externalidades que possam ter levado a 

mais acidentes do que o habitual. 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Estudo de Caso 
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4.1. Apresentação da Empresa X 

 

 

4.1.1 Empresa X 
 

 

        A Empresa X é uma multinacional, que atua em diferentes áreas da indústria, 

com atuação no Brasil há décadas. Sua divisão de óleo e gás possui um portifólio de 

produtos e serviços para a cadeia produtiva do segmento, desde equipamentos como 

árvores de natal molhada, flexíveis submarinos e máquinas de geração de energia em 

refinarias.A Empresa X oferece soluções de integridade de dutos, incluindo inspeção 

e gerenciamento de dados. Unidade de negócio de um grupo norte-americano, a Em-

presa X também projeta e fabrica soluções de medição de perfuração para o segmento 

de serviços, no campo petrolífero e divide-se em Subsea Systems, Drilling & Surface, 

Measurement & Control, Turbomachinery e Global Services. 

       No Brasil, a Empresa X emprega cerca de duas mil pessoas e possui sete unida-

des fabris. Na unidade de Macaé (RJ) são realizados serviços de manutenção e re-

paro desses equipamentos. Na unidade de Jandira (SP) são fabricadas cabeças de 

poço e árvores de natal. Em Niterói (RJ), são produzidos tubos flexíveis para explora-

ção de petróleo e gás natural. 

        O processo de desenvolvimento dentro do setor de óleo e gás da empresa X 

levou a aquisição de empresas que diversificassem sua atuação no setor desde a 

parte da extração, como árvores de natal, cabeças de poço e flexíveis para extração 

de óleo, gás e injeção de água. Como máquinas e serviços de operação para refina-

rias e petroquímicas, compressores, turbinas e motores atendendo diversos países. 

        A empresa basicamente três tipos de produtos, e atua em seu desenvolvimento, 

projeto, produção e venda, são eles: 

• Estruturas de injeção de água; 

• Estruturas de produção de óleo; 

• Estruturas de produção de gás. 

       Como apresentado na introdução deste estudo, o relatório divulgado pela OPEC 

(2015), o setor de óleo e gás apresenta um grande crescimento nos últimos anos, e 
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devido esse crescimento fez com que a empresa X, assim como outras do mercado, 

direcionar seus esforços para ser tornar uma referência de qualidade e eficiência em 

seus produtos e serviços do setor. 

 

4.1.2 Tubos Flexíveis 
 

        Citado anteriormente como um dos produtos mais críticos na cadeia de supri-

mentos de O&G, tanto pelas suas especificações como pela sua logística, os tubos 

flexíveis tem sido uma opção muito utilizada para exploração em águas profundas.  

Os tubos flexíveis podem ser classificados de acordo com a sua disposição na opera-

ção, e de acordo com os materiais que serão transportados: 

Disposição: os tubos podem ser classificados como risers ou flowlines.  

• Risers: Estruturas capazes de suportar os esforços em um ambiente hostil. Es-

ses esforços vão desde cargas estáticas, como o peso do próprio riser, e tam-

bém cargas dinâmicas causadas pelas correntes marítimas e movimentação 

da unidade de produção. 

• Flowlines: São as estruturas que ficam dispostas no fundo do mar horizontal-

mente, de forma que ela fica sujeita a maior pressão hidrostática, mas não às 

cargas dinâmicas. 
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Figura 07:  Disposição de linhas flexíveis em operação Fonte: TNPETROLEO (2016) 

 

          As linhas flexíveis também diferem, de acordo com a sua finalidade, se é para 

injeção de água, injeção de gás ou extração de petróleo.  

          De uma maneira geral, as linhas flexíveis são formadas por diversas camadas, 

cada uma com uma geometria, material e funcionalidades diferentes, conforme Figura 

08. Abaixo, encontram-se breves explicações sobre as finalidades de cada camada 

do tubo: 

• Carcaça: Suportar a pressão interna, causada pelo poço, e externa, causada 

pela lâmina d’água. 

• Barreira polimérica: Vedar os espaços entre as espirais da carcaça e evitar o 

contato entre duas camadas metálicas. 

• Mola de travamento: Suportar a pressão interna do tubo e evitar grandes defor-

mações na carcaça e na barreira polimérica. 

• Arames trançados: Resistir à tensão mecânica sobre a linha. É formada por um 

par de camadas, uma no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Para 

Flowline 

Riser 
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evitar o contato entre as duas camadas, é aplicada uma fita plástica exclusiva-

mente com esse objetivo. 

• Escudo polimérico: Protege a camada de arames trançados da corrosão e abra-

são do ambiente submarino. 

 

Figura 08 Corte mostrando as várias camadas do tubo flexível  (PROTA, 2014) 
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4.1.3 Estrutura Organizacional Empresa X 

 

      Por se tratar de uma empresa que atua em diveros países, a estrutura mostrada 

será apenas a estrutura organizacional e sua hierarquia no setor de flexíveis subma-

rinos, por ser a área de aplicação do estudo de caso.  

 

Figura 09: Estrutura Organizacional Empresa X 

        A estrutura dos demais negócios da empresa em outras áreas se assemelha 

bastante às outras empresas do grupo, alterando apenas os produtos e serviços.  

        A equipe comercial é responsável pela busca de novos projetos ou clientes, para 

fazer a proposta aos clientes, a equipe comercial obtém suporte da equipe de enge-

nharia no desenvolvimento do material técnico que será usado para participar de uma 

oferta de projeto. A equipe se divide entre vendedores de serviços e produtos e ope-

rações comerciais. Os vendedores buscam novas oportunidades para a empresa, 

mantendo contato direto com clientes para negociações de novas propostas de negó-

cios, depois de ganhar a proposta com o cliente, os operadores comerciais atuam 

após o contrato com o cliente estar em desenvolvimento, dando auxíllio na confecção 

de cláusulas e termos para que a empresa consiga executar o escopo do projeto.  

      A estrutura da engenharia é responsável pelo desenvolvimento de novas tecnolo-

gias para tornar a empresa mais competitiva no mercado, além do desenvolvimento 

dos cálculols e desenhos para projetos que já foram aprovados pela empresa. Enge-

nheiros também podem ser deslocados para embarcações do setor de óleo e gás 



39 
 

como plataformas e navios, no caso de contratos de serviço onde seja necessário a 

instalação ou manutenção de algum produto. 

     A estrutura de qualidade é responsável pela supervisão da execução do projeto e 

garantir que o projeto esteja conforme toda a política de qualidade da empresa e do 

contrato. Os engenheiros de qualidade participam de todo processo, desde a qualifi-

cação de novas tecnologias até as fase de entrega do projeto. Os engenheiros da 

qualidade também ficam responsáveis pela qualificação de novos fornecedores, ma-

térias-primas e serviços que possam ser necessários para execução do projeto. 

        A estrutura de compras é responsável pela busca de fornecedores de matérias-

primas e prestadores de serviço que possam contribuir com a empresa, para aumentar 

sua eficiência e qualidade. Para adicionar um novo fornecedor na empresa, a equipe 

deverá usar os engenheiros para qualificar o fornecedor e garantir que seus processos 

e políticas estejam de acordo com a política da empresa. 

       A estrutura de logística é responsável por todo processo de transporte de maté-

rias-primas, peças ou máquinas que possam vir de outros estados/países. Os seus 

analistas precisam conhecer as diversas legislações que afetam a indústria de óleo e 

gás nos países envolvidos durante a execução do contrato. 

      A estrutura de projetos é composta por gerentes de projeto e o escritório de pro-

jetos serve para dar suporte operacional. Depois do projeto aprovado e do contrato 

assinado, a equipe comercial transfere o contrato para a equipe de gerenciamento de 

projetos para sua execução até a entrega final do produto. A equipe fica responsável 

pelo acompanhamento dos custos do projeto, da sua execução perante o contrato e 

é responsável oelo contato direto com o cliente durante a execução do projeto para 

possíveis negociações e mudanças. A figura abaixo representa as fases de um projeto 

na empresa. 

 



40 
 

       

Figura 10: Processo de gerenciamento de projetos 

         A empresa X é uma empresa multinacional que foca seus esforços, e sua missão 

na melhoria constante de seus processos para melhores resultados em relação ao 

seus concorrentes, focado sempre na satisfação de seus clientes. Diversos treina-

mentos são realizados para envolver seus colaboradores com função de disseminar 

essa cultura pela empresa.  

        O primeiro conceito ensinado é o foco no cliente, para a empresa, a satisfação 

dos clientes e o bom relacionamento é a principal missão da empresa com seus pro-

dutos e serviços.  

        O segundo conceito é a cultura de simplificação dos processos. Todos os setores 

da empresa são incentivados a melhorar seus processos de forma a aumentar sua 

eficácia, mantendo foco nos resultados.  

        O terceiro conceito é a busca por maior participação da empresa nos seus negó-

cios, a empresa sempre irá buscar entre os maiores fornecedores de seus clientes. 

Na aquisição de seus concorrentes, no investimento de novas tecnologias que a dife-

renciam dos seus demais concorrentes e buscando melhor relação com o cliente, 

sempre buscando maior vantagem competitiva. 

        Baseado nesses três principais pilares, o estudo de caso se baseia nesses con-

ceitos para buscar uma ferramenta de controle para auxiliar decisões durante a exe-

cução de um projeto. 

4.2 Plano de Ação para os Indicadores 

 

        O escopo do estudo de caso apresentado será focado no escritório de gerencia-

mento de projetos e na sua execução. Conforme a empresa ganha o contrato pela 

equipe de vendas, uma reunião de riscos é feita com as principais áreas da empresa 
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como manufatura, qualidade, compras, logística, gerenciamento de projetos e enge-

nharia. Nesta reunião são discutidos os principais pontos de riscos/oportunidades se-

gundo cada área e como isso pode comprometer a execução do projeto. Estas reuni-

ões de identificação de riscos são baseadas na metodologia PMBOK (2013). 

 

 

Figura 11: Macroprocesso de gerenciamento de riscos 

         Após o levantamento deste riscos, a equipe de gerenciamento de projetos irá 

registrar os riscos em software de gerenciamento de riscos que é usado para acom-

pamento dos riscos e fornece relatórios e informações para a diretoria. Dentro do sof-

tware, a quantificação dos riscos é feita com a mesma metodologia do PMBOK (2013). 

 

Figura 12: Matriz de Risco PMBOK Fonte: PMBOK (2013) 

         Após o registro dos riscos levantados no software, reuniões são feitas para atu-

alização dos riscos com cada área, semanalmente. Nessas reuniões é usada a meto-
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dologia Delphi PMBOK (2013) onde especialistas de cada área e os gerentes de pro-

jeto participam das reuniões semanais e opinam sobre os riscos cadastrados e desig-

nam ações as áreas relacionadas a cada risco.    

         Após a resolução ou impacto do risco identificado, a equipe registra no software 

o valor com que aquele risco foi impactado, esse valor final será comparado ao valor 

inicial levantado para avaliação e criação de indicadores de desempenho do projeto.  

         A figura abaixo representa como o processo é executado na fase de levanta-

mento de riscos e seu acompanhamento. 
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Figura 13: Processo de gerenciamento de riscos 
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4.2.1 Principais Indicadores de Gerenciamento de Riscos 
 

          A partir desse processo, alguns indicadores são gerados e apresentados para 

diretoria executiva da empresa. Esses indicadores são usados com frequência men-

sal, a partir dos riscos cadastrados no software, um relatório com todos os riscos ca-

dastrados por projeto é gerado e usado como indicador financeiro. De acordo com 

Lacombe e Heilborn (2014) os indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas 

atividades de monitoramento e avaliação das organizações, assim como seus proje-

tos. A Tabela 2 classifica os principais indicadores usados pelo esritório do gerencia-

mento de projetos pelos objetivos, estratégia, fórmula, periodicidade, meta, fonte e 

responsável. 

 

Valor Contigência Risco 

Objetivo do indicador Mensurar o valor de exposição por projeto 

Objetivo estratégico Diminuir a contigência mitigando os riscos 

Periodicidade Mensal 

Meta Não ultrapassar orçamento do projeto 

Fórmula Valor obtido pelo software 

Fonte Software 

Responsável Área de Gerenciamento de Projetos 

 

Acompanhamento de Riscos 

Objetivo do indicador Acompanhar contigência total durante o projeto 

Objetivo estratégico Dar visibilidade da contigência durante o projeto 

Periodicidade Mensal 

Meta Reduzir contigência do projeto conforme sua execução 

Fórmula Valor obtido pelo software 

Fonte Software 

Responsável Área de Gerenciamento de Projetos 

 

Tabela 2: Classificação dos indicadores 



44 
 

 

 

Figura 14: Indicadores usados pela Empresa X 

        A Tabela 2 (valores fictícios) representa uma versão do indicador utilizado men-

salmente para mostrar a contigência total de cada projeto e como ele é mostrado para 

a diretoria executiva. 

 

4.2.2 Plano de ação para os indicadores 

 

        Baseado na cultura que a empresa dissemina entre seus colaboradores, um 

exercício de melhoria nos processos foi feito para melhorar os indicadores de geren-

ciamento de risco na sua eficácia, eficiência, na sua comunicação e como isso pode 

ajudar a melhorar a organização. Conforme descrito no PMBOK(2013), os gerentes 

de projeto passam a maior parte do tempo se comunicando e precisam cada vez mais 
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informações atualizadas e com uma periodicidade menor. Segundo a figura abaixo, o 

modelo do PMBOK (2013) define os principais pontos de comunicação necessários 

para uma boa execução de projeto. 

 

Figura 15: Gerenciamento de Comunicações PMBOK Fonte: PMBOK(2013) 

         Baseado nestes conceitos, foi feita uma pesquisa com os integrantes do escri-

tório de gerenciamento de projetos, composto por sete gerentes de projeto e cinco 

analistas de gerenciameto de projeto. Um questionário aplicado, encontrado no Apên-

dice A, buscando informar os principais pontos de maturidade do processo de geren-

ciamento de riscos da empresa.  

         O resultado do questionário mostrou uma maior preocupação com a análise da 

causa-raiz dos riscos e a comunicação com a diretoria executiva. Baseado nesses 

resultados, foi feito um Brainstorm que, segundo o PMBOK (2013), o brainstorming  

visa obter uma lista abrangente de soluçõess para o processo discutido, através de 

um conjunto multidisciplinar de especialistas da área que o executam. O processo 

discutido de melhoria foi definido no processo descrito na Figura 13, como a empresa 

já possui um software terceiro para gerenciamento de riscos, a melhoria do processo 

teria que, necessariamente, passar pelo software.   

         A melhoria do processo definido na Figura 13 irá gerar um indicador que será 

incluído em um painel de indicadores dos projetos executados dentro da empresa. 
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Esse painel de indicadores é composto pelos indicadores relacionados aos riscos dos 

projetos descritos nas tabelas abaixo: 

Curva S do Projeto 

Objetivo do indica-
dor Acompanhar execução do projeto 

Objetivo estratégico Dar visibilidade do planejado x realizado 

Periodicidade Mensal 

Meta Reduzir custos do projeto para aumentar margem de lucro  

Fórmula Valor obtido pelo software considerando custos incorridos no 
projeto 

Fonte Software 

Responsável Área de Gerenciamento de Projetos 

  

Contratos 

Objetivo do indica-
dor Informar inconsistências nos contratos vigentes 

Objetivo estratégico Dar visibilidade de possíveis disputas com o cliente 

Periodicidade Mensal 

Meta Reduzir riscos de disputas que possam comprometer relação 
com cliente 

Fórmula Valor obtido pelo software considerando custos incorridos no 
projeto 

Fonte Software 

Responsável Área de Gerenciamento de Projetos 

 

Tabela 3: Indicadores relacioandos a execução do projeto 
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Figura 16: Gráficos dos indicadores usados no Painel de indicadores  

 

 

1
0

9
,0

0

3
6

,0
0

8
3

,0
0

3
7

,0
0

8
9

,0
0

1
3

4
,0

0

A B C D E F

PROJETOS

VALOR TOTAL DISPUTA



48 
 

          O indicador desenvolvido será gerado a partir de um relatório do software e uma 

das lacunas do processo de gerenciamento de riscos é o acompanhamento e monito-

ramento dos riscos levantados nas reuniões. No processo como estava estabelecido, 

a empresa não tinha visibilidade do histórico dos valores totais do risco durante a exe-

cução do projeto, o valor mostrado nos indicadores sempre expressavam a última 

atualização do impacto dos riscos.  

          Isso torna o processo de lições aprendidas e análise da causa raiz dos riscos 

deficiente, conforme descrito no PMBOK(2013) o registro das mudanças é usado para 

documentar as modifcações que ocorrem durante o projeto. Essas mudanças e seu 

impacto no projeto em termos de tempo, custo e risco são comunicadas às partes 

interessadas apropriadas.  

        Buscando solucionar essa deficiência do processo, foi feita uma mudança no 

processo descrito na Figura 13 incluindo uma Ata de reunião, como modelo definido 

no Apêndice B, onde os principais objetivos foram definidos como: 

• Mapear se existem novos riscos a serem cadastrados no software. 

• Definir ações mitigatórios e seus prazos. 

• Caso seja necessário, revisar o impacto de um risco já cadastrado. 

• Registrar os participantes e data da reunião. 

       Com o uso destas informações, um novo indicador foi implementado no indicador 

descrito na Figura 17, com o objetivo de obter uma maior granularidade dos impactos 

causados pelos riscos e seus históricos durante a execução de um projeto. Baseado 

no PMBOK (2013), as reavaliações dos riscos do projeto devem ser programadas com 

regularidade. A quantidade e os detalhes de repetição apropriados dependem do an-

damento do projeto. 
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Figura 17: Novo Processo de monitoramento dos riscos 

 

4.3 Construção do Painel de indicadores 
 

          O painel de indicadores será construído de forma que tenha uma interface base-

ado no modelo estratégico e operacional, pois serão usados indicadores da área de 

gerenciamento de projetos visando auxiliar os gerentes de projeto. Conforme descrito 

no capítulo 2 por Pesato e Stein (2014) existem etapas para a criação de um painel de 

indicadores (requisitos, design, implementação). Utilizando a ferramenta PDCA(Slack, 

2013) para implementação e manutenção do painel de indicadores e garantir que o 

processo não se torne ineficaz.  

        As organizações estão cada vez mais gerando informações. A aplicação de das-

boards se torna um ótima ferramenta para comunicação e avaliação do desempenho 
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da organização de uma forma eficiente. Segundo PMBOK (2013), Os relatórios for-

mais e informais do projeto descrevem o andamento do projeto e incluem lições apren-

didas, registros de questões, relatórios de encerramento do projeto e resultados de 

outras áreas de conhecimento. 

4.3.1 Requisitos 

 

         O levantamento dos requisitos do painel de indicadores consiste em definir os 

objetivos do painel de indicadores criado. Seguindo os critérios descritos no segundo 

capítulo, as informações foram levantadas dentro do escritório de gerenciamento de 

projetos, pelo software usado pelo gerenciamento de riscos e pelos indicadores criado 

pela equipe de planejamento.  

        O painel de indicadores será baseado no modelo estratégico, pois ele busca dar 

visibilidade e suporte aos gerentes de projeto. O Painel de indicadores também terá 

caráter operacional pois busca mostrar e monitorar a execução do projeto registrando 

as mudanças durante sua execução.  

        Segundo Few (2006), os conceitos de Painel de indicadores são: 

• Os painel de indicadores para fins estratégicos oferecem uma visão que os 

tomadores de decisão precisam para monitorar a saúde e as oportunidades de 

um negócio. Devem ser extremamente simples de visualização funcionam me-

lhor para este tipo de painel de indicadores. 

• O painel de indicadores operacional tem a característica de possuir constante 

mudança devido a sua granularidade e demandam mais atenção por lidar com 

mais dados, na maioria das vezes. 

 

       Os indicadores serão atualizados com uma periodicidade semanal, reuniões se-

manais são realizadas e documentadas com o novo documento apresentado no apên-

dice B de acordo com o novo processo desenhado na Figura 17 com a equipe de 

gerenciamento de projetos, além disso, outra função do painel de indicadores é co-

municar o acompanhamento dos riscos cadastrados do projeto durante sua execução, 

uma nova visão que anteriormente ao painel de indicadores não era possível. Ultima-

mente o painel de indicadores está sendo usado como ferramenta de comunicação 
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entre os gerentes de projeto e a diretoria executiva na forma de apresentações ou 

comunicados. 

4.3.2 Design 
 

        A próxima fase é a elaboração da configuração, design do painel de indicadores 

e como ele será mostrado para as outras áreas da organização. É necessário definir 

que tipo de informação é relevante e não duplicar ou divulgar informações que não 

estejam com o propósito do painel. Usando o Microsoft Excel como software de cons-

trução do painel, foram usados diversas fontes de informações para a construção do 

painel.    
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Figura 18: Modelo Painel de indicadores 

 

A
B

C
D

E
F

Va
lo

r T
ot

al
R$

73
2,

00
R$

47
6,

00
R$

56
7,

00
R$

62
5,

00
R$

86
1,

00
R$

17
1,

00

 R
$-

 R
$1

00
,0

0

 R
$2

00
,0

0

 R
$3

00
,0

0

 R
$4

00
,0

0

 R
$5

00
,0

0

 R
$6

00
,0

0

 R
$7

00
,0

0

 R
$8

00
,0

0

 R
$9

00
,0

0

 R
$1

.0
00

,0
0

Va
lo

r 
To

ta
l

 R
$-

 R
$1

00
,0

0

 R
$2

00
,0

0

 R
$3

00
,0

0

 R
$4

00
,0

0

 R
$5

00
,0

0

 R
$6

00
,0

0

 R
$7

00
,0

0

 R
$8

00
,0

0

 R
$9

00
,0

0

 R
$1

.0
00

,0
0

ja
n

fe
v

m
ar

ab
r

m
ai

ju
n

ju
l

ag
o

se
t

ou
t

no
v

de
z

Ac
om

pa
nh

am
en

to
 d

e 
Ri

sc
os

A
B

C
D

E
F

109,00

36,00

83,00

37,00

89,00

134,00

0,
00

20
,0

0

40
,0

0

60
,0

0

80
,0

0

10
0,

00

12
0,

00

14
0,

00

16
0,

00

A
B

C
D

E
F

PR
O

JE
TO

S

V
A

LO
R

 T
O

TA
L 

D
IS

PU
TA

1
2

3
5

8
11

15
20

25
30

35
40

45
50

55
61

68
75

80
85

90
94

97
10

0

1
2

3
5

8
11

15
18

23
26

36
41

43

010203040506070809010
0

ja
n

fe
v

m
ar

ab
r

m
ai

ju
n

ju
l

ag
o

se
t

ou
t

no
v

de
z

ja
n

fe
v

m
ar

ab
r

m
ai

ju
n

ju
l

ag
o

se
t

ou
t

no
v

de
z

P
R

O
JE

TO
 X

Pl
an

ej
ad

o
Re

al
iz

ad
o



53 
 

      Em uma outra aba, o usuário poderá editar o projeto, qual contrato e tipo de apli-

cação que ele deseja obter os indicadores (dados fictícios). 

 

 

Tabela 4: Resumo dos projetos elegíveis ao Painel de indicadores 

           

           Os dados destes indicadores são gerados a partir do software de gerencia-

mento de riscos que a empresa possui, a equipe de planejamento de projeto extrai do 

sistem MRP o andamento das horas e custos para construção da curva S e os dados 

dos contratos é gerado pela equipe de gerenciamento de projetos. 

 

 

4.3.3 Implementação 
 

          A implementação do novo processo descrito na Figura 17 começou durante as 

reuniões semanais de risco usando o modelo de Ata de Reunião presente no apêndice 

B. Inicialmente, a implementação seria apenas do novo indicador para criação de um 

histórico da quantificação do impacto de cada risco cadastrado. Devido constante uso 

deste novo indicador e sua importância, foi discutido um painel de indicadores que 

resumisse os principais indicadores do projeto de forma simples e acessível.  

        Após a definição dos indicadores que fariam parte do painel de indicadores, foi 

feita a validação do painel com os integrantes do escritório de gerenciamento de pro-

Projeto
Data 

Contratual
Escopo Total

Poço de 

Aplicação

Nº de 

Contrato

Valor Total 

Contrato
Comentários

XXX 20/02/2014 10m Risers / 20m Flowline XXXX 123123 123.456,00£          Informações relevantes ao projeto

YYY 20/02/2014 14m Risers / 22m Flowline XXXX 456456 5.004,00£              Informações relevantes ao projeto

ZZZ 20/02/2014 5m Risers / 13m Flowline XXXX 567567 3.443,00£              Informações relevantes ao projeto

CCC 20/02/2014 10m Risers / 27m Flowline XXXX 234234 44,00£                  Informações relevantes ao projeto

VVV 20/02/2014 44m Risers / 33m Flowline XXXX 345345 1.213,00£              Informações relevantes ao projeto

BBB 20/02/2014 9m Risers / 43m Flowline XXXX 678678 5.643.436,00£       Informações relevantes ao projeto

FFF 20/02/2014 12m Risers / 26m Flowline XXXX 567567 24.343,00£            Informações relevantes ao projeto

DDD 20/02/2014 5m Risers / 14m Flowline XXXX 789789 4.344,00£              Informações relevantes ao projeto
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jetos. Decidido a forma e o conteúdo do painel de indicadores, foi utilizada a ferra-

menta de qualidade de processos PDCA para auxiliar a correta implementação e ma-

nutenção do novo processo. Segundo M.Sokovic, 2010, a implementação de um novo 

processo precisa sempre responder a três perguntas: 

• O que estamos querendo alcançar? 

• Como saberemos que essa mudança irá melhorar a empresa? 

• Que mudanças podemos fazer para melhorar? 

        Respondendo as questões levantadas pelo autor, o objetivo principal do painel é 

simplificar a visualização dos principais indicadores para medição de desempenho do 

projeto sem aumentar a carga de trabalho. Seguindo os conceitos do Slack (2013) em 

relação ao processo de PDCA e sua natureza cíclica e de reanálise constante, foi 

estabelecido que serão feitos regularmente, reuniões de brainstorming para monitora-

mento e controle de oportunidades nos processos registrados no escritório de geren-

ciamento de projetos.  

 

Figura 19: Ciclos constantes de PDCA  Fonte: (M.Sokovic, 2010) 

 

        Como parte do processo PDCA descrito na Figura 19, após algumas semanas 

de uso do painel de indicadores, a empresa X constatou uma melhora na comunicação 

dos principais indicadores do projeto fazendo com que a ela demande novas iniciati-

vas neste sentido de outras áreas da empresa. O painel de indicadores passou a ser 

usado em reuniões e como ferramenta para apresentações da diretoria executiva. 
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         Após o contínuo uso do novo indicador de acompanhamento de riscos, esse 

indicador passou a ser usado como histórico para estimativa de futuros projetos e 

mostrando como o valor da exposição ao risco impactará o projetos futuros. O uso 

deste indicador também serviu como base histórica para a equipe comercial avaliar 

os riscos de um novo projeto a ser adquirido pela empresa pela semelhança técnica 

e contratual. Um relatório de lições aprendidas também foi criado para o uso em reu-

niões de levantamento de riscos de projetos que ainda não estão no escopo da em-

presa como uma base de dados para precificar os custos relacionados aos riscos re-

ferentes ao projeto que a empresa pretende adquirir. 
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5. Conclusão  
 

5.1 Considerações Finais 
 

 

          Poucas empresas possuem um processo de gerenciamento de riscos bem defi-

nido, buscando a ISO 31000 e o PMBOK como principais referências. Diversos proje-

tos não ocorrem conforme planejado por dimensionamento de tempo, escopos mal 

definidos, riscos não mapeados, entre outros motivos. As empresas estão cada vez 

mais lidando com uma quantidade enorme de informações derivada de sistemas de 

integração da  cadeia de suprimentos, tornando muito importante a priorização e a 

manutenção destes dados.          

          A principal função deste estudo foi a criação de uma ferramenta de acompanha-

mento do desempenho da organização de forma simples e eficiente por meio de um 

conjunto de indicadores que são direcionadores na empresa estudada. Durante o es-

tudo de caso, foram verificados diversas oportunidades de melhoria no processo de 

gestão de risco, como o processo de monitoramento de manutenção dos riscos levan-

tados pela equipes de gerenciamento de projetos. Foram feito questionários para me-

dir a maturidade do processo de risco da equipe, com base nesses resultados foram 

discutidas formas de melhoria que afetassem o projeto sem torná-lo engessado. 

       Pode-se dizer que as questões propostas na seção 1.6 desse trabalho de conclu-

são de curso foram respondidas. 

        A primeira questão refere-se ao acompanhamento dos riscos durante a execução 

do projeto de forma a não diminuir sua eficiência, devido a urgência em tratar os riscos 

levantados e na tentativa de mitigá-los mais rapidamente, o acompanhamento e o 

registro dos impactos acaba perdendo prioridade. Foi observado que esse processo 

tinha oportunidades de melhoria de forma a aumentar seu controle sem aumentar a 

carga operacional dos envolvidos e utilizar esses resultados como indicadores e lições 

aprendidas. 

       A segunda questão refere-se a quais são as informações de maior relevância dos 

indicadores de desempenho em uma empresa. Usando metodologias de pesquisa e 

levantamento de ideias com os integrantes da equipe de gerenciamento de projetos, 
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foi feita uma priorização dos principais indicadores usados na empresa e como eles 

deveriam ser mostrados, com qual frequência ele seria atualizado e quais seriam suas 

metas. 

     Este estudo buscou mostrar a importância do gerenciamento de riscos nas organi-

zações com equipes de gerenciamento de projetos estabelecidas e como isso pode 

ajudar no controle de possíveis impactos no projeto. Mostrou também como essa in-

formação poderá ser usada como ferramenta de comunicação e lições aprendidas em 

projetos futuros. 

 

5.2 Sugestões para Futuros Estudos 
 

      O estudo de caso apresentado mostrou novas oportunidades para futuros estudos 

na área e oportunidades de melhoria no assunto. Algumas sugestões para melhoria 

deste processo e novas aplicações: 

• Buscar tendências no histórico dos riscos levantados para maior foco de atua-

ção na fase inicial de projetos futuros. 

• Desenvolver novos painel de indicadores de desempenho baseado na cons-

tante mudança de necessidade empresarial. 

• Expandir a gestão de riscos para outras áreas que possuem relação direta com 

o time de gerenciamento de projeto e não possuem processo bem definindo. 
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APÊNDICE A – Questionário Aplicado 

 

Gestão de Riscos

Perfil dos Participantes

1.Qual é a sua formação?

Engenharia

Economia

Administração

Outro (especifique)

2. Qual é o tempo de experiência profissional?

0-2 anos

2-5 anos

5-10 anos

Acima de 10 anos

3. Quanto tempo de experiência profissional na área de gestão de riscos?

0-2 anos

2-5 anos

5-10 anos

Acima de 10 anos

4. Qual ambiente você conheceu a área de gestão de riscos?

Meio acadêmico

Empresa

Outro

Processo de avaliação de riscos (Identificação-Quantificação-Comunicação)

5.Monitoramento e revisão

6.Comunicação efetiva com a diretoria

7.Identificação das causas e consequências 

potenciais

8.Registro das partes interessadas

Se tratando de identificação de riscos, classifique de 1 a 5 considerando 1 atividade menos 

prioritária e 5 a mais prioritária

Muito baixo Baixo Médio Alto Muito Alto

1 2 3 4 5

Muito baixo Baixo Médio Alto Muito Alto

1 2 3 4 5

Muito baixo Baixo Médio Alto Muito Alto

1 2 3 4 5

Muito baixo Baixo Médio Alto Muito Alto

1 2 3 4 5
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9.Análise de histórico dos riscos

10.Identificação da causa-raiz dos riscos

11.Avaliar da prioridade dos riscos

Outras atividades

Muito baixo Baixo Médio Alto Muito Alto

1 2 3 4 5

Muito baixo Baixo Médio Alto Muito Alto

1 2 3 4 5

Muito baixo Baixo Médio Alto Muito Alto

1 2 3 4 5
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APÊNDICE B – Modelo de Ata de Reunião 

 

Ata de Reunião 
 
 
 

 
Tema da Reunião :  

Data :   

Local :  

Referência :  

Presentes :  

Distribution :  

Preparado por :     Aprovado por:   

Item No: Anotações: 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 


