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RESUMO 

Atualmente pode-se afirmar que há um consenso na literatura de que gerenciamento de riscos 

é fundamental para alcançar o sucesso no projeto. Para maioria das pessoas, risco é sinônimo 

de consequências adversas, tais como perdas financeiras e perigos de acidentes e catástrofes. 

Porém, na gestão de projetos, o risco pode ser definido como um evento incerto ou condição 

que, se vier a ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo sobre os objetivos do projeto. Há 

diversos modelos de gerenciamento de riscos presente na literatura, onde se aplicam apenas 

uma análise probabilidade versus consequência. Diante do exposto a proposta deste trabalho é 

sugerir um modelo de gerenciamento de riscos aplicando na fase de análise do risco uma 

abordagem multicritério para auxiliar nas decisões e estratégias a serem tomadas, e com isso 

evitar que os riscos venham a impedir o projeto de alcançar seus objetivos. O método 

utilizado foi Multi-Attribute Utility Theory – MAUT, o qual agrega todos os objetivos 

(atributos) em uma única função utilidade. A partir do desenvolvimento da metodologia e a 

simulação da mesma pode-se perceber que a abordagem multicritério para apoio a decisão 

torna-se uma ferramenta valiosa para auxiliar as organizações na tomada de decisões no 

gerenciamento de riscos, levando em consideração todos os objetivos do projeto como, por 

exemplo, o tempo, o custo, a imagem da empresa, segurança e etc.  

Palavras-chave: Gerenciamento de projetos, Riscos, Multicritério, MAUT. 
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ABSTRACT 

Nowadays we can affirm that there is a consensus in the literature that risk management is 

critical to achieving success in the project. For most people, risk is synonymous with adverse 

consequences such as financial losses and dangers of accidents and disasters. But, in project 

management, risk can be defined as an uncertain event or condition that, should there be, have 

a positive or negative effect on project objectives. There are several models of risk 

management in the literature, where only apply a likelihood analysis versus consequence. 

Given the above the proposal of this paper is to suggest a model of risk management in 

applying risk analysis phase a multicriteria approach to assist in decisions and strategies to be 

taken, and thus avoid the risks may prevent the project achieving its goals. The method used 

was Multi-Attribute Utility Theory - MAUT, which aggregates all the objectives (attributes) 

into a single utility function. From the development of simulation methodology and the same 

can be seen that the approach to multicriteria decision support becomes a valuable tool to 

assist organizations in making decisions on risk management, taking into account all project 

objectives as for example, the time, cost, the image of the business, security, etc. 

Keywords: Project Management, risk, Multicriteria, MAUT. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O gerenciamento de projetos pode ser entendido como a aplicação de conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus 

requisitos. Esta prática é composta por nove áreas de conhecimento, que são: integração, escopo, 

tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e aquisições (PMI, 2004). Será 

abordado nesta pesquisa, dentre essas áreas de conhecimento do Gerenciamento de projetos 

apenas a área de gerenciamento de riscos.  

Para maioria das pessoas, risco é sinônimo de consequências adversas, tais como perdas 

financeiras e perigos de acidentes e catástrofes (CARVALHO & RABECHINI, 2009). Porém, 

o risco pode ser definido como um evento incerto ou condição que, se vier a ocorrer, tem um 

efeito positivo ou negativo sobre os objetivos do projeto (PMI, 2004).  

Diante disso, pode-se destacar que a gestão de riscos do projeto deve buscar não só 

minimizar a probabilidade e as consequências dos eventos negativos, mas também maximizar 

a probabilidade e as consequências dos eventos positivos nos objetivos do projeto. 

O gerenciamento de riscos em projetos é basicamente dividido em processos. São eles: 

identificação dos riscos, análise qualitativa, analise quantitativa, resposta ao risco e controle e 

monitoramento dos riscos. 

Existem diversos modelos e guias disponíveis na literatura que orientam as 

organizações a gerir da melhor forma os riscos, para que possa minimizar ou até mesmo evitar 

com que eventos incertos atinja os objetivos do projeto.  

Segundo Albeny (2007), apesar de haver inúmeros livros, artigos e guias práticos que 

abordam o tema, o gerenciamento de riscos ainda não pode ser considerado uma área de 

conhecimento consolidado. O autor ainda afirma que a importância do gerenciamento de 

riscos tem ganhado reconhecimento e vem sendo discutido cada vez mais entre os estudiosos. 

Contudo, ainda há um grande número de gerentes de projetos que devem  abordar o estudo de 

forma mais aprofundada. 

Loosemore et al. (2006) descrevem que uma gestão de risco eficaz fornece uma melhor 

base para tomar decisões nos níveis estratégicos, táticos e operacionais fornecendo um 

robusto, lógico, sistemático e transparente processo fiscalizável que utiliza a melhor 

experiência disponível para fornecer uma compreensão clara do potencial perfil de risco e as 

opções para lidar com ele. 

Para auxiliar no gerenciamento de riscos em projetos, a abordagem multicritério para 

apoio a decisão torna-se uma ferramenta valiosa para auxiliar as organizações na tomada de 
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decisões levando em consideração todos os objetivos do projeto como, por exemplo, o tempo, 

o custo, os recursos e etc.  

Segundo Belton & Stewart (2002) a análise de decisão multicritério pretende levar em 

conta os múltiplos e conflitantes critérios apoiando na tomada de decisão. Sendo assim uma 

forma de avaliar todas as ações a serem tomadas a partir da fase de análise dos riscos.  

Portanto, a proposta deste trabalho é sugerir um modelo de gerenciamento de riscos 

aplicando na fase de análise do risco uma abordagem multicritério, com a utilização de Multi-

Attibute Utility Theory - MAUT para auxiliar nas decisões e estratégias a serem tomadas, e 

com isso evitar que os riscos venham a impedir o projeto de alcançar seus objetivos. 

1.1 Relevância do estudo 

Heldman (2005) pontua as vantagens em praticar o bom gerenciamento dos riscos: 

- Auxilia na identificação no início do processo as possíveis interrupções e desenvolve 

planos e estratégias para reduzir ou evitar o impacto causado por essas interrupções; 

- Ajuda a identificar as oportunidades potenciais e tirar vantagem delas, talvez até 

mesmo criando projetos totalmente novos a partir das oportunidades surgidas ao longo do 

processo de gerenciamento dos riscos; 

- Permite reduzir as revisões e manter o orçamento do projeto sob controle; 

- Permite ser proativo, em vez de reativo, o que aumenta sua credibilidade e reputação 

entre os stakeholders. 

- Aumenta a probabilidade de sucesso do projeto. 

Muitos projetos no Brasil são desenvolvidos sem que haja o adequado uso de 

metodologias e/ou modelos de gerenciamento de risco. A não utilização de um gerenciamento 

de riscos eficaz pode causar inúmeras perdas nos projetos, de caráter financeiro e de recursos, 

com intensidade e impactos variáveis (ROVAI, 2005). 

De acordo com Willians (1995) a necessidade de uma gestão de risco em projetos é 

amplamente reconhecida, sendo mais importante ainda em casos de grandes projetos. O autor 

cita que existem diversas áreas onde o gerenciamento de riscos em projeto tem sido praticado, 

como, indústrias de defesa, tecnologia de informação e construção civil, esta última por se 

tratar de grandes projetos. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um modelo com base na utilização da 

abordagem multicritério, para apoiar a fase de análise do risco no gerenciamento de projetos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Para atingir o objetivo geral deverão ser alcançados os seguintes objetivos específicos: 

 Realizar um estudo para comparação dos modelos de gerenciamento de riscos em 

projetos existentes, como por exemplo, do Project Management Institute (PMI), 

abordagem SHAMPU e a Norma ISO 31000:2008. 

 Adequação de um modelo multicritério na fase de análise quantitativa no 

gerenciamento de riscos em projetos. 

 Análise dos resultados da aplicação do modelo multicritério proposto. 

 

1.3 Método da pesquisa 

O objetivo do presente trabalho é desenvolver uma metodologia de gerenciamento de 

riscos com a utilização de uma abordagem multicritério na fase de análise do risco. 

Pode-se classificar a pesquisa em vários aspectos (GIL, 2002): da natureza, da forma de 

abordagem do problema, do objetivo, e dos procedimentos técnicos. 

Com relação à natureza considera-se uma pesquisa aplicada, pois, de acordo com Gil 

(2002), objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas 

específicos e envolve verdades e interesses locais. 

Quanto à abordagem do problema, o trabalho classifica-se em uma pesquisa 

quantitativa, pois requer o uso de recursos matemáticos na aplicação numérica do modelo 

proposto. Entretanto, em um primeiro momento não deixa de ser uma pesquisa qualitativa 

onde é realizada uma ampla pesquisa de modelos de gerenciamento de riscos já existentes, e 

dos estudos que já foram realizados abordando o tema. 

Do ponto de vista dos objetivos considera-se uma pesquisa descritiva.  

No que diz respeito aos procedimentos técnicos, engloba dois tipos, a pesquisa 

bibliográfica e modelagem. 

Para atingir ao objetivo, inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

encontrada em livros e artigos científicos abordando os assuntos pertinentes ao trabalho, que 
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são: gerenciamento de riscos em projetos e alguns modelos existentes, e também a abordagem 

multicritério de apoio a decisão. 

De acordo com Marconi & Lakatos (2009) a pesquisa bibliográfica tem como finalidade 

colocar o pesquisador em contato direto com tudo que já foi escrito, dito ou filmado sobre 

determinado assunto, inclusive conferencias seguidas de debates que tenham sido transcritos 

por alguma forma, quer publicadas quer gravadas. Dessa forma, afirma que esse tipo de 

pesquisa não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o 

exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras. 

A partir da pesquisa bibliográfica, o meio para o desenvolvimento da metodologia 

proposta será a Pesquisa Operacional (PO). Segundo Hillier (2010) a Pesquisa Operacional 

(PO) tenta solucionar os conflitos de interesses entre as unidades da organização de maneira 

que seja a melhor solução para a organização como um todo.  

Diante disso, o presente trabalho segue os passos da metodologia descrita para o 

desenvolvimento do modelo multicritério de gerenciamento de riscos que será proposto, e na 

fase de simulação, serão criados dados fictícios para exemplificar a utilização do modelo.   

Segundo Belton & Stewart (2002) os passos para apoio a decisão multicritério (MCDA) 

são: 

 Identificação e estruturação do Problema:  

Antes de qualquer análise começar, as várias partes interessadas, incluindo os 

facilitadores e técnicos analistas, necessitam desenvolver um entendimento comum do 

problema, das decisões que têm de ser feitas, e os critérios pelos quais essas decisões será 

julgada e avaliada. 

 Modelo de construção e uso: 

 A principal característica do MCDA é o desenvolvimento de modelos formais de 

preferências do decisor, valor tradeoffs, metas e etc, de modo que as alternativas ou ações em 

causa podem ser comparadas entre si de forma sistemática e transparente. 

 Desenvolvimento de planos de ação:  

Belton & Stewart (2002) diz que análise não soluciona o problema de decisão. Toda a 

ciência de gestão, e MCDA em particular, estão preocupadas em aplicar os resultados, isto é, 

traduzir a análise em planos de ação específicos.  

A abordagem multicritério abrange vários métodos para resolução de problemas que 

envolvem vários atributos a serem considerados. O método utilizado no trabalho será Multi-

Attibute Utility Theory – MAUT, caracterizado para problemas em condições de incerteza, 
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podendo agregar todos os objetivos do projeto, que poderiam ser atingidos em situação de 

risco, em uma função utilidade. 

Cabe ressaltar que o presente trabalho tem como foco apresentar a metodologia 

multicritério para gerenciamento de riscos em projetos, não se aprofundando à obtenção de 

respostas e tratamento do risco ao final do modelo proposto. 

1.4 Estrutura do trabalho 

O trabalho está organizado em cinco capítulos que serão descritos a seguir. 

Capítulo 1: Apresenta a introdução da pesquisa, onde aborda o tema que será discutido 

durante o trabalho. Está dividido em tópicos que apresentam a relevância do estudo, 

mostrando a importância do trabalho, os objetivos, tanto geral quanto os específicos, a 

metodologia utilizada e também a organização do mesmo. 

Capítulo 2: Neste capítulo está presente a fundamentação teórica, ou seja, a base 

conceitual em torno dos assuntos que envolvem o tema gestão de riscos em projetos, alguns 

modelos de gerenciamento de riscos existentes e também a abordagem multicritério. Envolve 

também a revisão de literatura de trabalhos e estudos que foram realizados nas áreas descritas 

na base conceitual. 

Capítulo 3: Apresenta o modelo multicritério de gerenciamento de riscos proposto, assim 

como a descrição de todos os passos e suas respectivas importâncias.  

Capítulo 4: Apresenta a aplicação do modelo por meio de uma simulação, realizada 

através de dados fictícios. 

Capítulo 5: Neste capítulo está descrita as considerações finais e conclusão da utilização 

do modelo proposto, e engloba também as sugestões para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DE LITERATURA  

No presente capítulo será apresentada a base conceitual em torno dos assuntos que 

envolvem o tema em questão: a gestão de riscos em projetos; alguns modelos de 

gerenciamento de riscos existentes; e também a abordagem multicritério. Envolve também a 

revisão de literatura de trabalhos e estudos que foram realizados nas áreas descritas na base 

conceitual. 

2.1 Fundamentação Teórica 

De acordo com - Project Management Institute - PMI (2004) entende-se que um projeto é 

um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.  

Suas principais características são: Temporário (possuem um início e um final definidos), 

resultado (produto ou serviço único) e elaboração progressiva (desenvolver em etapas e 

continuar por incrementos). Vargas (2002) define projeto como “um empreendimento não 

repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com inicio, meio e fim, 

que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de 

parâmetros de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade”. Já para Meredith e Mantel 

(1995), projeto é “uma tarefa específica e finita a ser concluída”.  

Existem diversas definições de gerenciamento de projetos. O PMI (2004) define como a 

aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim 

de atender aos seus requisitos. É realizado através da aplicação e da integração dos seguintes 

processos de gerenciamento de projetos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle, e encerramento.  Para Heldman (2005), o gerenciamento de projetos abrange uma 

série de ferramentas e técnicas, utilizadas pelas pessoas para descreverem, organizarem e 

monitorarem o andamento das atividades do projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Segundo PMI (2004), o gerenciamento de um projeto é formado por 44 processos de 

gerenciamento de projetos, composto em 9 áreas de conhecimento: da integração, do escopo, do 

tempo, do custo, da qualidade, dos recursos humanos, da comunicação, dos riscos e das 

aquisições, como apresentado na  Figura 2.1. 

Dentre as áreas de gerenciamento de projetos apresentadas na Figura 2.1, será focado 

apenas o gerenciamento de riscos em projetos. 
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Figura 2.1Fluxograma do Gerenciamento de Projetos 

Fonte: Adaptado de PMI(2004) 

2.1.1 Gerenciamento de Riscos em Projetos 

Risco é um fenômeno complexo que tem dimensões físicas, monetárias, culturais e 

sociais. Suas consequências vão muito além de danos físicos gerando também outros tipos de 

danos principalmente em bens financeiros (LOOSEMORE et al, 2006). 

Grey (1995) afirma que a gerência de riscos é vista como sendo uma parte da gerência 

de projetos. No entanto, enfatiza que a contextualização de gerência de riscos varia na 

literatura e nas próprias organizações, sendo ora vista como disciplina independente, ora 

como a própria razão da gerência de projetos, visto que, não havendo riscos não haveria 

necessidade de gerenciamento de projetos, tornando-se esta uma atividade meramente 

administrativa. 

Para Chapman & Ward (2002) a gestão de risco do projeto está usualmente associada 

com o desenvolvimento e planos de avaliação de contingência que apoiam planos de 

atividades, mas efetivamente a gestão de risco de projeto será fundamental para o 

desenvolvimento de planos de base e planos de contingência para todas as fontes de incerteza.  

De acordo com Loosemore et al. (2006), uma gestão de risco eficaz fornece uma melhor 

base para tomar decisões nos níveis estratégicos, táticos e operacionais, fornecendo um 

robusto, lógico, sistemático e transparente processo fiscalizável que utiliza a melhor 
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experiência disponível para fornecer uma compreensão clara do potencial perfil de risco e as 

opções para lidar com ele.  

Loosemore et al. (2006) definem que risco está relacionado com eventos imprevisíveis 

que podem ocorrer no futuro cuja chance de exatamente acontecer é incerta mas poderia 

potencialmente afetar seus interesses e objetivos de alguma forma (normalmente de forma 

contrária). 

Ward & Chapman (2003) afirmam que há problemas no termo “risco”. Dizem que no 

dicionário “risco” significa em termos de definição: “Perigo, possibilidade de conseqüências 

ruins, a perda, a exposição a chance de ferimento ou perda” (Concise Oxford Dictionary). 

Uma das preocupações de Ward & Chapman (2003) diz respeito à associação do termo 

“risco” com a adversidade, o que implica que os riscos do projeto são potenciais efeitos 

negativos sobre o desempenho do projeto, e que as fontes de risco são “coisas que podem dar 

errado”, ou ameaças ao projeto. Com essa associação, o gerenciamento de risco em projetos 

parece ser a identificação e a gestão ameaças ao desempenho do projeto, ou seja deixa de 

considerar a gestão de oportunidades, no sentido de potenciais efeitos positivos sobre o 

desempenho do projeto. 

Carvalho (2009) diz que para maioria das pessoas, risco é sinônimo de consequências 

adversas, tais como perdas financeiras e perigos de acidentes e catástrofes. Porém, o risco 

pode ser definido como um evento incerto ou condição que, se vier a ocorrer, tem um efeito 

positivo ou negativo sobre os objetivos do projeto. 

Chapman & Ward (2003) dizem que os guias publicados pelo Project Management 

Institute (PMI) e pela Associação Britânica para o Project Management (APM) adotaram uma 

visão ampla de riscos em termos de ameaças e oportunidades. Suas definições de risco são 

muito semelhantes, como segue: 

PMI - “Risco um evento ou condição incerta que, se ocorrer, tem um resultado positivo 

ou efeito negativo sobre um projeto objetivo”. 

APM - “Risco de eventos incertos ou um conjunto de circunstâncias que, se ocorrer, 

será ter um efeito sobre a realização dos objetivos do projeto”. 

A APM (Association for Project Management) (2000) cita exemplos de risco em seu 

guia PRAM (Project Risk Analysis Management) que podem ocorrer em projetos: 

 estrutura de autoridade administrativa e financeira ainda não está definida; 

 uma tecnologia ainda não está comprovada; 

 problemas de relações industriais parece provável; 

 recursos podem não estar disponíveis no nível exigido. 
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Muitas expressões de riscos contêm um grau de incerteza em seus cálculos. Ainda 

diferencia os dois termos: risco é quantificável e avaliado estatisticamente, já a incerteza é não 

quantificável e avaliado por probabilidade subjetiva (LOOSEMORE et al.,2006). 

Já Chapman & Ward (2003) não diferenciam risco de incerteza, diz que tanto a 

‘incerteza’ quanto o ‘risco’ pode ser definido em termos da ameaça para o sucesso. 

Complementam que a gestão da incerteza não é apenas sobre o gerenciamento de ameaças 

percebidas, oportunidades, e as suas implicações, é também como identificar e gerir todas as 

fontes de incerteza que dão origem a forma e as nossas percepções de ameaças e 

oportunidades. 

Ainda de acordo com os autores, a incerteza é em parte variabilidade em relação a 

medida de desempenho como, custo, duração ou qualidade. E também em parte ambiguidade 

associada com falta de clareza causada pelo comportamento dos participantes do projeto, falta 

de dados, falta de detalhes. 

Há cinco áreas da incerteza que estão particularmente evidentes na fase de pré-

execução, que são: variabilidade associada com estimativas, incerteza sobre base de 

estimativas, incerteza no design e logística, incerteza sobre os objetivos e prioridades, e 

incerteza sobre relações fundamentos entre as partes do projeto (CHAPMAN & WARD, 

2002). 

Foi elaborado por Chapman & Ward (2002) uma estrutura chamada de “6Ws” para 

mostrar as 6 questões básicas que dão origem a incerteza.  

1. Who - Quais são as partes ultimamente envolvidas? 

2. Why – O que as partes querem alcançar?  

3. What – Em que as partes estão interessadas? 

4. Whichway – Como deve ser feito? 

5. Wherewithal - Quais recursos são requeridos? 

6. When – Quando isto deve ser feito? 

Para a APM (2000) toda incerteza produz uma exposição ao risco que, em termos de 

gerenciamento de projetos, pode causar uma falha, por exemplo: manter o projeto dentro do 

orçamento, atingir a data de conclusão exigida, atingir o objectivo de desempenho requeridos.

 Segundo Loosemore et al. (2006), compreender o conceito de riscos é importante para 

entender o que exatamente está sendo medido. Risco é normalmente expresso em termos de 

probabilidades e consequências. 

Os autores destacam a importância de distinguir os termos probabilidade e iminência, 

onde diz que a Probabilidade reflete a chance de um evento ocorrer baseado em experiências 
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ou dados passados, não o provável momento deste evento. Fazer essa distinção é importante 

quando estão sendo formuladas as estratégias para a resposta ao risco. Quando a iminência é 

ignorada, a tendência natural é tomar riscos maiores com maior prioridade que relativamente 

riscos menores. 

Sobre os termos risco e oportunidade, Loosemore et al. (2006) discutem que o risco 

pode variar em duas direções. Os resultados podem ser melhores ou piores que o esperado. O 

gerenciamento de riscos deve saber como maximizar as oportunidades de ganho, assim como 

minimizar os riscos de fracasso. E ainda complementam que muitas empresas ganham 

dinheiro através da conversão de riscos em oportunidades. 

Loosemore et al. (2006) citam que há dois tipos de risco: puro e especulativo. Risco 

puro são aqueles que oferecem apenas a perspectiva de perda, já os riscos especulativos são 

aqueles que oferecem chance de ganho ou perda. 

Pode-se dizer que o foco do gerenciamento de riscos no passado era normalmente em 

risco puro, ou seja, com resultados negativos. Para a maioria das pessoas, risco implica 

perigo, é por isso que este termo é frequentemente utilizado como sinônimo de risco, 

particularmente na área de saúde e segurança. Novas oportunidades podem ser identificadas 

no curso de gestão de risco, como uma consequência de como o risco é gerenciado 

(LOOSEMORE et al., 2006). 

Chapman & Ward (2003) dizem que em qualquer situação de decisão ambos, ameaça e 

oportunidade estão usualmente envolvidos e ambos devem ser gerenciados. O foco em um 

nunca deveria ser permitido para eliminar a preocupação com outro. Além disso, 

oportunidades e ameaças podem algumas vezes ser tratados separadamente, mas eles são 

raramente independentes, apenas como dois lados de uma mesma moeda podem ser 

examinados um por vez, mas eles não são independentes quando jogamos a moeda. 

2.1.2 Modelos de Gerenciamento de Riscos 

 Existem vários modelos de Gerenciamento de riscos na literatura. Todos com o 

mesmo objetivo de minimizar os efeitos do risco ao atingir os objetivos do projeto de uma 

organização, assim como maximizar as oportunidades que podem ser assim identificadas 

nesse procedimento. 

Rovai (2005) afirma que muitos projetos no Brasil, são desenvolvidos sem que haja o 

adequado uso de metodologias e/ou modelos de gerenciamento de risco, causando assim 

inúmeras perdas financeiras e de recursos com intensidade e impacto variáveis. 
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Uma pesquisa realizada por Galway diz que o gerenciamento de riscos não é bem 

entendido e integrado ao projeto e que os gerentes de projeto entrevistados na pesquisa 

afirmaram que a análise de riscos normalmente é realizada por ser exigência do cliente 

(GALWAY, 2004). 

No entanto, Nakashima e Carvalho (2004) dizem que nem todo projeto necessita de 

gerenciamento de riscos formal, mas é importante que o projeto seja monitorado e controlado 

sistematicamente durante todo o ciclo de vida. E complementa dizendo nenhum especialista é 

capaz de prever todas as possibilidades, assim buscar informações em fontes seguras, externas 

ao grupo de gerenciamento é fundamental na fase de identificação dos riscos. 

Desta forma, nesta sessão serão apresentadas três metodologias mais conhecidas no 

gerenciamento de riscos em projetos, que são: a metodologia do PMI, a abordagem SHAMPU 

de Chapman e Ward e por fim a NORMA ISO 31000. 

2.1.2.1 Metodologia do PMI – Project Management Institute 

A metodologia do PMI está apresentada no PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) (2004) assim como todas as outras áreas do Gerenciamento de projetos. De 

acordo com PMI (2004) os objetivos do gerenciamento de riscos do projeto são aumentar a 

probabilidade e o impacto dos eventos positivos, e diminuir a probabilidade e o impacto dos 

eventos adversos ao projeto. 

Ainda de acordo com o guia, gerenciamento de riscos do projeto inclui os processos que 

tratam da realização de planejamento do gerenciamento de riscos, identificação de riscos, 

análise qualitativa, análise quantitativa, planejamento de respostas, monitoramento e controle, 

sendo que a maioria desses processos é atualizada durante todo o projeto. Esses processos 

estão descritos a seguir: 

 Planejamento de gerenciamento de riscos 

O primeiro processo de “Planejamento do gerenciamento de riscos” se for feito de 

forma cuidadosa e explícita aumenta a possibilidade de sucesso dos outros cinco processos 

seguintes. Esse processo do gerenciamento de riscos termina no início da fase de 

planejamento do projeto, sendo essencial para executar com sucesso os processos seguintes do 

Gerenciamento de riscos (PMI, 2004). 

Por fim, o resultado desse processo é o plano do gerenciamento de riscos em si que foi 

desenvolvido a partir da análise e reuniões de planejamento. Esse plano descreve como o 

gerenciamento riscos será estruturado e executado.  

 Identificação de riscos  
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Essa é a fase de determinação dos riscos que podem afetar o projeto e também a 

documentação de suas respectivas características. Esse processo é tido como interativo, pois 

pode ser identificados riscos durante todo o ciclo de vida do projeto. Esse processo 

normalmente conduz ao próximo processo que é de análise qualitativa, ou também pode 

conduzir diretamente ao processo de análise quantitativa (PMI, 2004). 

Segundo Tchankova (2002) a identificação do risco deve ser considerada de uma forma 

mais ampla. A atenção dos gestores não deve ser concentrada somente no que pode ser 

segurado ou mitigado. O autor complementar ainda que o processo de identificação dos riscos 

pode começar com questões básicas, como:  

o Como podem os recursos organizacionais serem ameaçados? 

o Qual efeito adverso pode impedir a organização de atingir suas metas? 

o Qual possibilidade favorável pode ser revelada? 

PMI (2004) cita algumas técnicas de coletas de informação, como: 

o Revisão da documentação: Análise estruturada da documentação existente de 

projetos similares;  

o Técnicas de reunião de informação: Brainstorming, técnica Delphi, entrevista a 

especialistas e SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities e Threats); 

o Checklists: Normalmente elaborados a partir de informações históricos de 

projetos semelhantes; 

o Análise das premissas: é uma ferramenta que explora a validade das premissas 

conforme se aplicam ao projeto. As premissas estando incompletas ou 

inconsistentes, os riscos assim são identificados. 

o Técnicas de diagramação: Diagramas de Causa-e-Efeito (identificam as causas 

dos riscos), Fluxogramas (mostram como os elementos se inter-relacionam e 

suas causas) e Diagramas de Influência (representações gráficas que mostram 

influencias causais). 

 O resultado do processo de identificação dos riscos consiste em registro do risco, onde 

estão contidas a lista dos riscos identificados, lista de respostas possíveis, causa-raiz do risco e 

as categorias dos riscos (PMI, 2004). 

É errado acreditar que a identificação de riscos é uma atividade pontual, que é realizado 

quando a organização é estabelecida e os riscos atuais são identificados. No dinâmico 

ambiente econômico atual como um ponto de vista é completamente errado. Mudanças no 

ambiente exigem uma atenção contínua para a identificação de novos riscos. Um objetivo 

fundamental dos gestores de risco é o de ser informado sobre essas alterações, para ser capaz 
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de interpretá-las de acordo com sua influência sobre os recursos da organização. 

(TCHANKOVA, 2002) 

 Análise qualitativa de riscos  

Este processo avalia a probabilidade dos riscos ocorrerem e o impacto que podem ter 

nos objetivos do projeto. Este processo exige saídas dos processos de planejamento do 

gerenciamento de riscos e identificação de riscos. Pode levar à análise quantitativa de riscos 

ou diretamente ao planejamento de respostas a riscos (PMI, 2004). 

Segundo Loosemore et al. (2006) a magnitude do risco é probabilidade vezes a 

consequência, ou seja todo o evento que representa um risco para a organização tem uma 

probabilidade de ocorrer e uma consequência se o mesmo ocorrer. O autor complementa que 

muitas empresas utilizam os rótulos no gerenciamento de riscos da Tabela 2.1 e 2.2. 

 

 

Tabela 2.1 Rótulo Qualitativo de Probabilidade 

Descritor Descrição 

Raro Este evento pode ocorrer somente em circunstâncias excepcionais 

Improvável Este evento não é provável que ocorra 

Possível Este evento pode ocorrer alguma vez 

Provável Este evento aconteceu antes e será provável ocorrer novamente 

Quase certeza Este evento é comum e é esperado para ocorrer na maioria das           

circunstâncias 

Fonte: Adaptado de Loosemore et al, (2006) 

 

 

Tabela 2.2 Rótulos Qualitativos de Conseqüências 

Descritor Descrição 

Insignificante Sem lesões, perda financeira baixa 

Inferior Tratamento de primeiros socorros, perda financeira média 

Moderado Exigência de tratamento médico, perda financeira alta 

Superior Lesões extensas, perda de capacidade de produção, maior perda 

financeira  

Catastrófico Morte, enorme perda financeira 

Fonte: Adaptado de Loosemore et al, (2006) 

 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica e Revisão de Literatura 

 

23 

 

Neste processo investiga-se a probabilidade de cada risco ocorrer e avalia o efeito que o 

risco, se ocorrer, pode ter ao impactar com um objetivo do projeto, como por exemplo, tempo, 

custo, escopo e qualidade. O impacto pode ser tanto positivo como negativo. 

 A matriz de probabilidade e impacto, ilustrada na Figura 2.2, é utilizada para 

classificar o risco para os próximos processos, que podem ser a análise quantitativa ou reposta 

ao risco. A matriz contém a combinação de probabilidade e impacto que levam a classificação 

dos riscos em baixo, moderado e alto (PMI, 2004). 

 

 

Figura 2.2 Matriz de Probabilidade e Impacto 

Fonte: PMBOK (2004) 

A Figura 2.2 apresenta que os riscos mais altos são representados pela área cinza escuro 

(valores mais altos), a área cinza médio são os riscos baixos (valores mais baixos), e a área de 

cinza mais claro representam risco moderado (valores intermediários). Essa descrição vale 

para as ameaças e oportunidades. 

Outra técnica no processo de análise qualitativa é a categorização de ricos, ou seja, os 

riscos podem ser categorizados por fontes de riscos ou pela área do projeto afetada. Avaliação 

da urgência de risco também é uma técnica deste processo, onde se utiliza de indicadores de 

prioridades, efetuando assim respostas aos riscos mais urgentes (PMI, 2004). 

 Análise Quantitativa de riscos 

Este processo é realizado nos riscos que foram priorizados pelo processo de análise 

qualitativa. Analisa-se o efeito desses riscos e atribui uma classificação numérica a eles. Em 
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alguns casos esse processo não precisa ser desenvolvido, ou seja, apenas com a análise 

qualitativa pode-se desenvolver respostas eficazes ao risco (PMI, 2004). 

 As técnicas e ferramentas utilizadas na análise quantitativa citadas pelo PMBOK são: 

Técnicas de representação e coleta de dados (entrevistas, distribuições de probabilidade e 

opinião de especialistas) e análise quantitativa de riscos e técnicas de modelagem (análise de 

sensibilidade, análise do valor monetário esperado, análise da árvore de decisão, modelagem e 

simulação). 

 As entrevistas são usadas para quantificar a probabilidade e o impacto dos riscos nos 

objetivos do projeto. As informações necessárias dependem do tipo de distribuições de 

probabilidades que será usado. 

 De acordo com Loosemore et al. (2006) a uma probabilidade é um número entre zero 

e um, que representa um julgamento sobre a probabilidade relativa de algum evento. Zero 

implica que o evento é impossível e um implica que é certeza. Os autores complementam que 

existem dois tipos de probabilidade: a probabilidade conjunta e a composta. A conjunta é um 

numero de eventos mutuamente exclusivos, ou seja, eventos independentes que não ocorrem 

juntos, é a soma das probabilidades. E a composta, quando a probabilidade de acontecer um 

evento depende do outro, então multiplica-se as probabilidades. 

 Loosemore et al. (2006) afirmam que a análise do valor monetário esperado (VME) 

serve para expressar os riscos da organização em termos de dinheiro. Em relação aos riscos 

será expresso em valores negativos, e quanto às oportunidades serão valores positivos.  É 

importante que seja considerado todos os possíveis resultados no calculo do VME, que é feito 

multiplicando o valor de cada resultado possível por sua probabilidade de ocorrência e 

adicionando os dois. Uma utilização comum deste tipo de análise está na análise da árvore de 

decisão. 

 A árvore de decisão é um diagrama que descreve uma situação que esta sendo 

considerada e as implicações de cada uma das escolhas e cenários possíveis (PMI, 2004). 

Análise de sensibilidade de acordo com Loosemore et al. (2006): Mede o efeito de uma 

decisão de saída, de certas alterações especificadas no valor das variáveis de entrada (riscos). 

Para o PMBOK (2004), a análise de sensibilidade ajuda a determinar quais riscos apresentam 

maior impacto potencial no projeto. 

A simulação é uma técnica de amostragem que considera o nível global do projeto. 

Apresenta aleatoriamente valores a partir de uma gama completa de distribuições de 

probabilidades individuais desenvolvidos para cada decisão sobre um projeto, proporcionando 
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a avaliação sistemática das estratégias de projeto alternativo e os resultados e a busca de um 

ideal (LOOSEMORE et al., 2006). 

A modelagem e simulação são normalmente realizadas utilizando a técnica de Monte 

Carlo. Com a simulação pode-se traduzir as incertezas específicas em um nível detalhado caso 

venha a surgir impactos do risco no projeto (PMI, 2004). 

O método de Monte Carlo consiste em um método numérico estocástico universal para 

a solução de problemas matemáticos. Seu emprego no gerenciamento de riscos em projetos 

deve-se basicamente à difícil, ou até mesmo impraticável, modelagem de predição dos riscos 

(FERNANDES, 2005). 

Assim como na análise qualitativa o processo de análise quantitativa tem como saída o 

registro de riscos, nesta etapa o mesmo é atualizado o que foi iniciado no processo de 

identificação de riscos. 

 Planejamento de respostas a riscos 

Este processo trata-se do desenvolvimento de opções e ações para aumentar as 

oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. É selecionada a melhor resposta 

dentro de uma lista de opções, abordando assim o risco de acordo com sua prioridade. Nesta 

etapa são selecionadas as respostas tanto para as ameaças quanto para as oportunidades 

(PMBOK, 2004). 

Cervone (2006) descreve que todos os riscos podem ser eficazmente enfrentados de 

várias maneiras. O risco pode ser: 

o Reduzidos ou eliminados pela despoluição incluindo problema no 

plano de projeto; 

o Transferidos para outras atividades ou outras partes responsáveis, como um 

fornecedor externo; 

o Absorvida ou agrupados por simplesmente planejamento para eles, e 

o Evitada, colocando as práticas de controle de qualidade e procedimentos no 

lugar. 

Como ferramentas e técnicas para a resposta a cada risco existe uma estratégia ou uma 

associação de estratégia com maior probabilidade de ser eficaz. De acordo com PMBOK 

(2004) as estratégias para riscos negativos ou ameaças são prevenir, transferir ou mitigar. 

A prevenção envolve mudanças no plano de gerenciamento de projetos, protegendo 

assim os objetivos que estão sendo ameaçados. Esclarecimento dos requisitos, obtenção das 

informações, aquisição de especialização podem prevenir alguns riscos. A transferência é 

passar a ameaça a terceiros, ou seja, transfere a responsabilidade mas não elimina o risco. Esta 
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ferramenta é mais eficiente com relação a riscos financeiros, como por exemplo seguros, 

seguro desemprego e garantias. A mitigação consiste em reduzir a probabilidade de impacto 

do risco ate um limite aceitável. Como exemplo o PMBOK cita a adoção de processos menos 

complexos, realizando mais testes, ou a escolha de um fornecedor mais estável. 

Para complementar Akintoye & MacLeod (1997) cita ainda a estratégia de retenção do 

risco, que se torna a única opção em que a prevenção de risco ou de transferência é 

impossível, ou seja, prevenção é indesejavel, possíveis perdas financeiras são pequenas, a 

probabilidade de ocorrência é insignificante e transferência não é rentável. 

A Figura 2.3 apresenta um exemplo de como uma matriz de probabilidade e impacto 

pode auxiliar no processo de resposta ao risco. 
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Figura 2.3 Probabilidade, Impacto e possíveis ações 

Fonte: Adaptado de SILVA et al (2010) 

No que diz respeito às estratégias para riscos positivos ou oportunidades, PMI (2004) 

cita: explorar, compartilhar e melhorar. Explorar pode ser utilizada para garantir que a 

oportunidade seja concretizada, a exemplo da designação de recursos mais capacitados para o 

projeto a fim de reduzir o tempo para término ou a fim de fornecer uma qualidade maior do 

que a originalmente planejada. Compartilhar é a atribuição a terceiros que capturem melhor a 

oportunidade em beneficio do projeto, como por exemplo, a formação de parcerias, equipes, 

empresas de propósito específico ou joint ventures para compartilhamento de riscos. Melhorar 

consiste em modificar uma oportunidade em termos de “tamanho”, aumento a probabilidade. 

 Aceitar consiste em uma estratégia tanto para ameaças quanto para as oportunidades. 

Portanto, não modifica o plano de gerenciamento do projeto por motivo de não encontrar 

nenhuma resposta que adequada (PMI, 2004). 
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 Existem também as estratégias para respostas contingenciadas, ou seja, utilizadas 

somente se determinados riscos ocorrerem. 

Como resposta o processo de resposta a riscos tem o registro de riscos atualizado, ou 

seja é incluso as repostas aos riscos que foram identificados e analisados qualitativamente 

e/ou quantitativamente. É atualizado também o plano de gerenciamento do projeto, além de 

preparar acordos contratuais para especificar a responsabilidade de cada parte. 

 Monitoramento e Controle 

A última e contínua fase é de Monitoramento e controle de riscos, onde é feito o 

acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação 

dos novos riscos, execução de planos de respostas a riscos e avaliação da sua eficácia durante 

todo o ciclo de vida do projeto (PMI, 2004). 

Na fase de controle de riscos e monitoramento, segundo Tummala (1999) examina-se 

periodicamente as metas e estratégias de contrato empregadas como um resultado da 

avaliação de risco, e observar se algum desvio pode ocorrer. Se ocorrer, ações corretivas serão 

elaboradas e avaliadas utilizando a fase de avaliação de risco. Além disso, desenvolve-se 

relatórios periódicos sobre o andamento do projeto. 

De acordo com PMI (2004) as ferramentas e técnicas deste processo incluem:  

o A reavaliação dos riscos, agendadas regularmente deve estar 

sempre em pauta nas reuniões de gerenciamento. Se necessário deve-se 

desenvolver planejamento de respostas adicionais para o controle do risco. 

o Auditorias de riscos examinam a eficácia das respostas ao risco 

e também do planejamento de gerenciamento de riscos. 

o Análise das tendências e da variação pode prever os possíveis 

desvios do projeto no término em relação ao custo alvo e ao cronograma alvo. 

Os desvios em relação ao plano de linha de base podem indicar o impacto 

potencial de ameaças ou oportunidades. 

o Medição do desempenho técnico faz a comparação das 

realizações técnicas durante a execução do projeto com o cronograma do plano 

de gerenciamento do projeto de realizações técnicas.  

o Análise das reservas compara a quantidade restante das reservas 

contingenciais com a quantidade restante de risco em qualquer momento do 

projeto, para determinar se a reserva restante é adequada. 
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o Reuniões de andamento ocorrem para que o gerenciamento de 

riscos fique mais fácil, pois discussões mais frequentes sobre riscos facilitam e 

aumentam a exatidão do entendimento dos riscos, especialmente das ameaças. 

Para finalizar o modelo do Guia PMBOK pode-se dizer que esses processos de 

gerenciamento de riscos do PMI interagem entre si e também com processos de outras áreas 

de conhecimento, envolvendo o esforço de uma ou mais pessoas ou grupos de pessoas, com 

base nas necessidades do projeto. Cada processo ocorre pelo menos uma vez em todos os 

projetos e também em uma ou mais fases do projeto, se ele estiver dividido em fases. Embora 

os processos estejam apresentados aqui como elementos distintos com interfaces bem 

definidas, na prática eles podem sobrepor e interagir de maneiras não detalhadas aqui.  

2.1.2.2 Abordagem SHAMPU 

 A abordagem SHAMPU (Shape, Harness, and Manage Project Uncertainty)  é um 

framework para auxiliar no gerenciamento de riscos em projetos. Diferente do PMBOK, que é 

o guia de conhecimentos do PMI, SHAMPU é um rótulo para um conjunto de conceitos 

operacionais do processo de gerenciamento de riscos, e não um novo produto (CHAPMAN & 

WARD, 2003). 

A Figura 2.4 apresenta a estrutura SHAMPU proposto por CHAPMAN & WARD, 

2003. 

As nove fases que compõe a abordagem SHAMPU de acordo com Chapman & Ward 

(2003) são: 

 Definir o Projeto 

A finalidade dessa fase de definição é consolidar o esforço do projeto a um nível 

estratégico, a fim de definir o projeto de forma adequada para o resto do processo de 

gerenciamento do risco do projeto e resolver qualquer problema a ser levantado. 

Chapman & Ward (2003) destacam duas atividades diferentes, mas que estão  

estreitamente ligadas são: “Consolidar”  a existência de  informações sobre o projeto e seu 

gerenciamento de forma adequada e “Elaborar e Resolver”, preencher eventuais  lacunas 

descobertas no processo de consolidação e resolver inconsistências, estimulando a equipe do 

projeto a desenvolver e integrar os processos de gerenciamento e projeto de forma apropriada. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica e Revisão de Literatura 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Abordagem SHAMPU 

Fonte: Adaptado de Chapman & Ward (2003) 

O autor destaca outras quatro atividades comuns no sentido que todas as fases do 

“SHAMPU” requerem essa comparação: 

1. Documentar: Lista de registro e tabelas com diagramas como apropriado; 

2. Verificação: Assegurar que todos que forneçam informações concordem tanto quanto 

possível, diferenças importantes de opinião são destacadas se não puderem ser resolvidas; 

3. Estimar: avaliar a análise até a data no contexto para se certificar de que está 

“adequado ao propósito” dada a situação atual do processo do gerenciamento de risco; 

4. Relatar: liberar documentos verificados, apresentando descobertas se apropriado; 

 Foco no processo 

Segundo Chapman & Ward (2003) as oportunidades do gerenciamento de risco em 

projetos são consideráveis, universais e diversas. Qualquer esforço no gerenciamento de risco 

do projeto pode ser cuidadosamente designado e gerenciado se o uso do custo benefício dos 

recursos do gerenciamento do risco for alcançado. O processo genérico SHAMPU fornece 

uma estrutura para o gerenciamento do risco, mas o escopo exato e a análise detalhada de 

cada fase dependerão do contexto. 

Definir o projeto 

Identificar os Problemas 

Foco no Processo 

Estruturar os Problemas 

Esclarecer Propriedades 

Estimar Variabilidade 

Avaliar as Implicações 

Gerenciar Implementação 

Explorar os Planos 
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Os autores da abordagem SHAMPU diz que a fase de foco envolve duas atividades 

específicas: “Escopo do processo” o qual aborda questões como quem está fazendo a análise 

para quem? Porque o processo formal de gestão de riscos será realizado? (quais benefícios 

devem ser alcançados), e qual é o escopo da incerteza relevante? Esta tarefa culmina em um 

plano estratégico para o gerenciamento de riscos. 

A segunda atividade é “Plano de processo” o qual aborda questões como usar os 

recursos sobre o prazo, utilizando os modelos e métodos (técnicas), o software e assim por 

diante, e culmina  em um  plano tático para o processo de gerenciamento de risco, para fazer o 

processo operacional. 

O resultado fornecido pela fase de foco pode ser um documento único ou partes de 

vários documentos.  

 Identicar os problemas 

Em resumo, a fase de identificar problemas consiste em Identificar as fontes de 

incerteza para um nível estratégico em termos de oportunidades e ameaças. Identificar o que 

poderia ser feito, em termos de respostas pró-ativa e reativa. Identificar fontes secundárias de 

incerteza associada às respostas. 

De acordo com Chapman & Ward (2003), a identificação dos problemas envolve duas 

tarefas específicas: “Pesquisar” por recursos e respostas usando uma série de técnicas. 

“Classificar”: para fornecer uma estrutura adequada para definir fontes e respostas, agregar ou 

desagregar problemas particulares como apropriado. 

Os autores da abordagem dizem que frequentemente o gerenciamento de riscos em 

projeto é bem sucedido por que o processo de gerar ou revisar respostas para ameaças leva à 

identificação de oportunidades importantes com implicações muito além da incerteza que 

levou à sua identificação. E dizem que esta fase trata-se de cinco passos interativos, que são:  

Passo 1: envolve a identificação dos recursos associados com o critério-chave de 

desempenho. 

Passo 2: amplia esse foco em três dimensões importantes 

Passo 3:Considera respostas associadas 

Passo 4: Considera recursos e respostas secundarias associadas. 

Passo 5: elabora uma pesquisa básica para lançar os primeiros cinco passos.  

 Estruturar os problemas 

Todas as fases anteriores do SHAMPU envolve necessariamente alguma estruturação 

das questões identificadas. A fase de estruturação está preocupada com a revisão e ampliação 

das fases anteriores a estruturação. Tem como objetivo melhorar a compreensão da 
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importância relativa de diferentes fontes das respostas identificadas. Pode levar a novos 

modelos ou análises. 

Segundo o autor da metodologia a fase de Estruturação envolve quatro tarefas 

específicas: 

1. Desenvolver ordenações - desenvolvimento de uma ordenação de fontes e respostas 

associadas para várias finalidades, incluindo as prioridades para o projeto e processo de 

planejamento, e apresentação de propostas. Além disso, esta tarefa envolve o 

desenvolvimento de uma ordem de prioridade das respostas; 

2. Explorar interações - trata-se de analisar e explorar possíveis interdependências ou 

ligações entre as atividades do projeto, fontes e respostas e procurar entender as razoes de tais 

interdependencias; 

3. Refinar classificações - Envolve a revisão e desenvolvimento (onde adequada) da 

classificação dos problemas existentes; 

4. Outra reestruturação – Conhecimento derivados procedente acima pode levar a 

revisões para relações precedentes de atividades assumidas na fase de definição. 

 Esclarecer propriedades 

Em resumo esta fase consiste em alocar problemas para ambas as responsabilidades 

financeiras e gerenciais. Separadamente se for apropriado.  

Falhas de gestão do risco associado à atribuição da propriedade tendem a surgir, porque 

essa atividade não é reconhecida explicitamente, ou não é dada atenção suficiente. Problema 

de alocação sempre ocorre em qualquer situação onde mais de um partido é responsável pela 

execução de um projeto. (CHAPMAN & WARD, 2003) 

De acordo com autor esta fase envolve duas tarefas específicas: 

A primeira é “Âmbito da estratégia de contratação” - este modo se concentra em 

questões como quais são os objectivos da estratégia de contratação (o porquê), quais as partes 

estão sendo considerado (quem), e quais aspectos de incerteza e de riscos associados exige a 

atribuição (o quê). Este modo culmina com uma estratégia para a alocação de problemas. 

A segunda “Planejar/Replanejar os contratos” – este modo baseia-se na definição do 

que, considera os detalhes da abordagem (de que maneira), os instrumentos (com o que), e o 

tempo (o quando). 

 Estimar Variabilidade 

O autor diz que a fase de estimativa do processo SHAMPU é utilmente associado com 

dois propósitos principais (relacionados, mas importante distinguir): 

1. Na primeira passagem, mensurar a incerteza; 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica e Revisão de Literatura 

 

32 

 

2. Nas passagens seguintes, refinar estimativas de incerteza onde for eficaz e eficiente. 

O resultado desta fase de estimativa são estimativas numéricas de incerteza associadas 

com questões identificadas antes em termos de custo, duração, ou outros critérios de 

desempenho do projeto. 

Chapman & Ward (2003) afirmam que indicações qualitativas de crenças sobre a 

incerteza são desestimuladas por serem de uso limitado e por permitirem diferentes 

interpretações de acordo com a pessoa que interpreta. 

O autor cita três tarefas específicas são requeridas para prover o resultado desta fase: 

1. Selecionar um assunto/questão apropriado – como a base de um processo de 

sucessiva estimação para um conjunto de questões, selecionar um lugar apropriado para 

começar, e cada questão sucessiva, em termos de estimativas iniciais e refinamento destas 

estimativas. 

2. Mensurar a incerteza – prover uma estimativa de probabilidade subjetiva numérica e 

simples, baseada nas percepções correntes do indivíduo ou do grupo com o conhecimento 

mais apropriado, para “medir” a incerteza associada com a questão. 

3. Refinar estimativas anteriores – se as implicações da incerteza fizerem necessário, 

refinar a medida inicial da estimativa. Isto pode ser conduzido junto com a refinação da 

análise de decisão relacionada à resposta ou a definição anterior da fonte e seu contexto. 

 Avaliar as implicações  

Para os autores a fase de avaliação é central para o desenvolvimento efetivo dos insights 

sobre a natureza da incerteza do projeto, sendo o ponto central para o entendimento efetivo 

das respostas que serão utilizadas para gerenciar tais incertezas de maneira eficiente, as quais 

estão diretamente relacionadas com os riscos do projeto. 

Portanto, a fase de avaliação é a essência para o entendimento das incertezas de forma a 

criar diferentes respostas para elas. 

Para gerenciar as incertezas, a fase de avaliação não precisa ser entendida num nível 

técnico profundo.  No entanto, alguns conceitos importantes, tais como de dependência 

estatística (entendimento do que está envolvido quando distribuições de probabilidades são 

combinadas, faz parte desse processo), precisam ser entendidos apropriadamente em um nível 

intuitivo, com o propósito de gerenciar efetivamente as incertezas. 

Os objetivos da fase de avaliação de acordo com Chapman &Ward (2003) são: 

o Combinar os resultados da fase de estimativas dentro do contexto das 

fases anteriores; e 

o Avaliar todas as decisões e julgamentos relevantes. 
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Na fase de avaliação estão incluídas: 

 As sínteses das estimativas específicas das questões; 

 A apresentação dos resultados; 

 A interpretação dos resultados; 

 Decisões de processo, tais como: O que desejamos refinar nas análises 

anteriores? 

 Explorar os planos 

Explorar os planos envolve trabalhar com vários tipos diferentes de planos e tomar 

cuidado com distinção entre eles e a terminologia associada.  

Esta fase obtém a aprovação dos planos estratégicos formados pelas fases anteriores. 

Prepara planos de ação detalhado. Esses são os planos de base (incorporação de respostas 

preventivas) e planos de contingência (incorporação de respostas reativas) prontos para 

implementação dentro dos horizontes de ação definidos pelo prazo de entrega. 

As tarefas específicas desta atividade segundo Chapaman &Ward (2003) são: 

1.Consolidar e explicar a estratégia – Documentar, verificar, avaliar e relatar a estratégia 

do projeto e análises das incertezas associadas, completando uma atualização do processo que 

tem andamento desde o inicio do processo SHAMPU; 

2. Formular as táticas – Utilizar os planos de estratégia do projeto e análise de incertezas 

associados para selecionar as táticas do gerenciamento do projeto e desenvolvê-las como 

planos táticos e planos de contingência que são prontos por obrigação para implementação; 

3. Apoiar e convencer – Explicar porque os resultados associados das tarefas acima 1 e 

2 são eficaz e eficiente. 

 Gerenciar implementação 

A base desta fase é gerenciar o trabalho planejado. Chapman & Ward (2003) dizem que 

as principais tarefas desta fase é elaborar planos de ação para a implementação  

em uma base contínua. Monitorar e controlar (para tomar decisões de refinar ou redefinir 

planos de projeto, se necessário). Lidar com as crises (questões imprevistas de significância) e 

estar preparado para lidar apropriadamente com as catástrofes (crises que não são 

controladas). 

 

2.1.2.3 Modelo de Analise de riscos de Domingues (2010) 

O presente modelo é uma adaptação da etapa de análise de riscos da estrutura 

SHAMPU, e foi proposto a partir de deficiências encontradas em uma pesquisa sobre riscos 
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em projetos de refino de petróleo. A estrutura proposta por Domingues (2010) pode ser 

visualizada na figura 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de análise dos riscos inicia-se a partir dos riscos que são identificados. A 

etapa seguinte é de estimativas, onde se estimam as consequências dos impactos dos riscos e 

também a probabilidade destes eventos ocorrerem. Domingues (2010) sugere avaliar os riscos 

através de cenários, ou seja, as estimativas são analisadas em cenários distintos, tanto das 

consequências, quanto das probabilidades. A autora sugere o uso de uma análise monocritério, 

e multicritério quando necessário.  

A próxima etapa é a análise integrada de subconjuntos de eventos inter-relacionados. 

Esta fase é dividida em duas etapas: i. Implicações das Dependências: onde se especifica o 

Figura 2.5 Modelo proposto por Domingues (2010) 

Fonte: Domingues, (2010) 
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nível de dependência dos eventos dentro de uma estrutura adequada e ii. Resultados 

Integrados. 

Esta fase permite uma análise mais real do problema. Os objetivos iniciais desta etapa 

são voltados para certificar se o subconjunto de questões selecionadas corresponde ao motivo 

mais importante para iniciar o processo de avaliação. Posteriormente a lógica torna-se mais 

complexa, principalmente quando as dependências tornam-se os assuntos chaves e, portanto, 

o histórico desenvolvido e registrado torna-se a maior preocupação. Nesse momento, o 

agrupamento de questões dentro de um modelo com uma estrutura fundamental, torna-se 

também importante.  

 Após a avaliação do risco faz-se a seguinte pergunta: “Este evento de risco deve ser 

refinado?”. Se sim, ou seja, se houver necessidade de rever tal evento, volta-se para a etapa de 

estimativas, se não, passa-se então para etapa seguinte de tratamento do risco. 

 

2.1.2.4 Norma ISO 31000:2008 

A Norma ISO 31000:2008 Gerenciamento de Riscos – Princípios e Diretrizes de 

Implementação, fornece para as organizações em geral um guia genérico de processo de 

gerenciamento de riscos e seus princípios. No entanto não se destina a ser utilizada para fins 

de certificação. 

 Os princípios para o gerenciamento de riscos de acordo com a Norma são: 

 A gestão de riscos cria valor; 

 É parte integrante dos processos organizacionais; 

 É parte do processo decisório; 

 Aborda explicitamente a incerteza; 

 É sistemática, estruturada e oportuna; 

 É baseada na melhor informação disponível; 

 É feita sob medida; 

 Tem fatores humanos e culturais em consideração; 

 É transparente e inclusivo; 

 É dinâmica, interativa e receptiva a mudanças; 

 Facilita a melhoria continua e a melhoria da organização. 

Para um gerenciamento de risco bem sucedido a Norma ISO 31000:2008 fornece uma 

estrutura (Figura 2.5) para dar apoio à organização na aplicação do processo de 
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gerenciamento de riscos. Os componentes da estrutura podem ser adequados de acordo com a 

necessidade da organização. 

Delegação e Compromisso diz respeito à introdução da gestão de riscos para a garantia 

de eficácia durante o gerenciamento, requerendo um compromisso forte e sustentado pela 

gestão da organização. 

O projeto da estrutura para o gerenciamento está relacionado com vários fatores, como: 

compreender a organização e seu contexto, a política de gestão de risco, integração em 

processos organizacionais, responsabilidade, recursos, estabelecer comunicação interna e 

externa e os mecanismos de comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Estrutura para o gerenciamento de riscos 

Fonte: Adaptado de Norma ISO 31000:2008 

Implementação da gestão de riscos é a implementação da estrutura de gestão de risco 

para o auxílio no gerenciamento de riscos e a implementação do processo de gerenciamento 

de riscos em si. 

Acompanhamento e revisão da estrutura devem ocorrer para assegurar um 

gerenciamento eficaz e dar apoio ao desempenho da organização. 

Monitoria contínua da estrutura diz respeito de como as decisões sobre os planos na 

gestão de riscos pode ser melhorado, e como consequência essas decisões consequentemente 

geram melhorias para a organização. 

Como pode ser visualizado na Figura 2.6, no processo de gerenciamento de riscos de 

acordo com a norma ISO 31000:2008  estão inclusas as seguintes atividades: comunicação e 
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consulta, estabelecendo contexto, avaliação de riscos, tratamento de riscos e monitoramento e 

controle.  

O processo de gerenciamento de riscos de acordo com a Norma ISO 31000:2008  esta 

descrito a seguir. 

 Comunicação e consulta 

Comunicação e consulta com as partes interessadas deverá ocorrer em cada fase do 

processo de gerenciamento de riscos, na medida do necessário. Tem o objetivo de assegurar 

que os responsáveis pela implementação do processo de gestão de riscos e os interessados 

compreendam a base sobre a qual as decisões são tomadas, e o porque determinadas ações são 

necessárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Processo para o gerenciamento de riscos 

Fonte: Adaptado de Norma ISO 31000:2008 

As percepções de risco das partes interessadas podem variar devido às diferenças de 

valores, necessidade, premissas, conceitos e preocupações. Portanto a comunicação e consulta 

entre as partes é de suma importância. 

 Estabelecendo o contexto 

Ao estabelecer o contexto, a organização define os parâmetros internos e externos 

relevantes para a organização que serão levados em consideração na gestão de riscos.  

O contexto externo é o ambiente externo em que a organização pretende atingir seus 

objetivos, como por exemplo: o cultural, o político, financeiro tecnológico, a percepção e 

valores das partes interessadas externas. 
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Já o contexto interno é o ambiente interno em que a organização pretende atingir seus 

objetivos, como por exemplo: a capacidade em termos de recursos e conhecimento (pessoal, 

tempo, capital). 

 Avaliação de risco 

Inclui a atividade de identificação do risco, análise de risco, e a avaliação do risco em si. 

Identificação do risco – Nesta etapa a organização deve identificar os tipos de riscos, as 

áreas de impacto e as conseqüências potenciais. É uma etapa importante porque um risco não 

identificado não será incluso mais tarde na etapa de análise. Na identificação de riscos as 

organizações utilizam de ferramentas e técnicas que são adaptadas aos objetivos e 

capacidades. 

Análise de risco – Está relacionado ao entendimento do risco, ou seja, a tomada de 

decisão de quais riscos devem ser tratados, quais as estratégias e ferramentas mais adequadas. 

Considera também as fontes do risco, as consequências positivas e negativas e a probabilidade 

de ocorrência do risco. O risco é analisado pela determinação de sua consequência e 

probabilidade. 

O tipo de risco é determinado de acordo com a combinação da probabilidade e 

consequência. Também é importante considerar a interdependência dos diferentes riscos e 

suas fontes. 

De acordo com a norma a análise do risco pode ser qualitativa, semi-quantitativa, 

quantitativa ou a combinação dessas.  

Avaliação do risco – A função é de dar apoio na tomada de decisão baseada nos 

resultados da analise de riscos, através de qual risco necessita de ser priorizado no tratamento. 

Em algumas circunstancias a avaliação do risco pode levar a decisão de proceder a uma 

analise mais aprofundada, ou ate mesmo a uma decisão de não tratar o risco, ou seja, mantê-lo 

sobre controle. Esta atitude dependera da atitude de risco da organização. 

 Tratamento do risco 

Tratamento do risco envolve selecionar um ou mais opções para modificar os riscos e 

implementar essas opções, como por exemplo: evitar o risco (decidir não iniciar a atividade 

que da origem ao risco), buscar uma oportunidade  (decidir iniciar ou continuar uma atividade 

suscetível de criar ou aumentar o risco), remover a fonte de risco e etc. 

 Monitoramento e revisão 

Monitoramento e revisão devem ser uma parte do planejamento do processo de 

gerenciamento de riscos.  
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A fase de Monitoramento e revisão da organização deve abranger todos os aspectos do 

processo de gestão de risco para fins de: analisar mudanças e tendências; detectar mudanças 

no contexto externo e interno, incluindo alterações ao risco em si, que pode exigir a revisão 

dos tratamentos de risco e prioridades; garantir que o controle de riscos e medidas de 

tratamento são eficazes tanto na concepção e operação, e a identificação de riscos emergentes. 

 

Pode-se perceber que os modelos tratados acima, PMI, SHAMPU, NORMA ISO 

31000:2008 possuem muitas semelhanças. E uma delas é a utilização de técnicas quantitativas 

na fase de análise dos riscos identificados. Para auxílio nesta fase, a abordagem multicritério 

pode ser mais uma técnica a ser utilizada. 

2.1.3 Análise de Decisão Multicritério (MCDA) 

De acordo com Almeida (2010) pode-se dizer que um problema de decisão multicritério 

consiste numa situação, havendo pelo menos duas alternativas de escolha, onde nesta escolha 

deseja-se atender a múltiplos objetivos que muitas vezes podem ser conflitantes entre si.   

Segundo Belton & Stewart (2002) o processo MCDA pretende levar em conta múltiplos 

e conflitantes critérios apoiando na tomada de decisão, ajudando na estruturação do problema. 

Tem como principal objetivo é apoiar os decisores no conhecimento do problema, em seus 

valores de julgamento, através da organização, síntese e apresentação das informações, muitas 

vezes através de ampla discussão, escolhendo assim um curso de ação. 

 Considera-se, dessa forma que a abordagem multicritério considera todos os objetivos 

do projeto, como custo, tempo, qualidade e etc. 

Belton & Stewart (2002) de acordo com a figura 2.7, classifica o processo de MCDA 

em três fases principais, que são: identificação e estruturação do problema, construção e uso 

do modelo, e desenvolvimento do plano de ação. 

De acordo com Belton & Stewart (2002) as respectivas fases consistem em: 

 

 Identificação e estruturação do Problema:  

Antes de qualquer análise começar, as várias partes interessadas, incluindo os 

facilitadores e técnicos analistas, necessitam desenvolver um entendimento comum do 

problema, das decisões que têm de ser feitas, e os critérios pelos quais essas decisões serão 

julgadas e avaliadas. 
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 Modelo de construção e uso: 

 A principal característica do MCDA é o desenvolvimento de modelos formais de 

preferências do decisor, valor tradeoffs, metas e etc, de modo que as alternativas ou ações em 

causa podem ser comparadas entre si de forma sistemática e transparente. 

 Desenvolvimento de planos de ação:  

Belton & Stewart (2002) diz que análise não soluciona o problema de decisão. Toda a 

ciência de gestão, e MCDA em particular, estão preocupadas em aplicar os resultados, isto é, 

traduzir a análise em planos de ação específicos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 2.8 Processo do MCDA 

Fonte: Adaptado de Belton &Stewart (2002) 

Roy (1996) classifica os métodos em três grandes famílias, sendo que as fronteiras 

entre elas são um pouco confusa. As três famílias são: 

 Critério único de síntese 

São assim chamados por agregarem os critérios em um único critério de síntese. 

Almeida (2010) cita os métodos MAUT (Multiple Attribute Utility Theory), SMARTS (Simple 

Multi-Attribute Rating Technique), AHP (Analytic Hierarchy Process) e MACBETH (Method 

Attractiveness Criteria by Evaluation Technique). 

A partir do método Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART) apresentado 

por Edwards em 1971 surgiram as técnicas SMARTS e SMATER. SMARTS utiliza de trocas 

(swings) de pesos corrigindo assim erros intelectuais do SMART além de outras melhorias. Já 
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o SMARTER explora ordenação (exploiting ranks), ordenando os pesos para eliminar a etapa 

de julgamento mais difícil do SMARTS (EDWARDS & BARRON, 1994). 

O método Analytic Hierarchy Process (AHP) é uma técnica para converter avaliações 

subjetivas de importância relativa em um conjunto de pesos. Tem sido utilizada para funções 

lineares refletindo a importância relativa dos objetivos de decisão ou características de 

problemas que tem sido usado por programação matemática, bem como, para ranquear 

elementos. O autor diz que é um método popular por ser relativamente fácil de entender e com 

isso é de fácil apresentação para ser incorporado em ambientes de decisão em grupo por 

várias vezes. Contudo, Belton & Gear (1982) dizem que este método tem um grau de 

imprecisão na especificação de que critérios podem ser considerados na determinação dos 

pesos. Complementam que em certas circunstâncias o método pode trazer anomalias no 

resultado, como por exemplo, a reversão de ordem nas preferências. 

Method Attractiveness Criteria by Evaluation Technique (MACBETH) é uma 

abordagem concebida para apoiar um tomador de decisão a elaborar julgamentos de valores 

cardinais sobre um conjunto finito de alternativas. Segundo Bana e Costa & Vansnick (1994) 

a aplicação de MACBETH pode ser muito útil para apoio a decisão multicritério, pois vários 

procedimentos de agregação requerem a construção de uma escala cardinal para cada um dos 

pontos fundamentais da visão decorrente da fase estrutural. 

Teoria da Utilidade Multiatributo (MAUT) de acordo com Keeney & Raiffa foi 

derivada da Teoria da Utilidade. Consiste em agregar diferentes pontos de vistas em uma 

única função que deve ser posteriormente otimizada.  

 Métodos Outranking (Sobreclassificação): 

Os métodos de sobreclassificação focam em comparações par a par das alternativas, 

assim como o AHP. O ponto inicial da maioria desses métodos é uma matriz de decisão que 

descreve o desempenho das alternativas a serem avaliadas em relação aos critérios 

identificados (BELTON & STEWART, 2002). 

Primeiramente, os métodos visam construir uma relação de sobreclassificação que 

representa as preferências dos tomadores de decisão. A segunda etapa é explorar essa relação, 

a fim de ajudar o decisor a resolver seu problema.  

As abordagens mais citadas são a família dos métodos ELECTRE (Elimination Et Choix 

Traduisant la Réalité) e família dos métodos PROMETHEE (Preference Ranking 

Organization Method for Enrichment Evaluation). 

Segundo Belton & Stewart (2002) os métodos da família ELECTRE foram desenvolvidos 

por Roy e associados da LAMSADE (Laboratoire d’Analyse ET Modélisation de Systèmes 
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pour l’Aide à La Décision), e os métodos PROMETHEE foram propostos por Brans da 

Universidade de Buxelas. 

 Métodos Interativos 

É a família mais recente o qual os métodos alternam os passos entre cálculo e diálogos. 

Almeida (2010) cita os métodos de Programação Linear Multiobjetivo (PLMO). 

De acordo com Clímaco (2003), a PLMO pode ser encarada como uma extensão do 

modelo clássico de Programação Linear, ao caso em que se considera mais do que uma 

função objetivo. 

A escolha de um método multicritério de apoio a decisão deve consistir na avaliação do 

problema avaliado, do contexto e da estrutura de preferências do decisor e da problemática 

envolvida. 

Desta forma, o método mais apropriado para análise multiatributo dos riscos em projetos 

será MAUT (Multiple Attribute Utility Theory) por considerar situações de incerteza.  

 

2.1.3.1 MAUT – Teoria da Utilidade Multiatibuto  

A Teoria da Utilidade Multiatributo, frequentemente denominada de MAUT (em inglês 

Multi Attribute Utility Theory) de acordo com Keeney & Raifa (1976) foi derivado da teoria 

da utilidade e teoria da decisão. Almeida (2010) complementa que MAUT incorpora à teoria 

da utilidade a questão do tratamento de problemas com múltiplos objetivos (atributos). 

Este método permite uma abordagem muito mais consistente para problemas 

multicritério de decisão sob incerteza, inserida dentro de uma estrutura axiomática 

(ALMEIDA, 2010). Segundo Almeida (2010) é um método de agregação por critério único de 

síntese e compensatório, ou seja, considera os trade-offs entre os critérios, onde existe a idéia 

de compensar um menor desempenho de uma alternativa em um dado critério por meio de um 

melhor desempenho em outro critério. 

Segundo Almeida (2010) a teoria da utilidade multiatributo implica em obter uma 

função analítica (ou valores de utilidade), ou seja, consiste em usar uma função utilidade 

multiatributo como método de agregação dos múltiplos objetivos do problema analisado. 

O problema do agente de decisão em MAUT consiste em escolher a alternativa de ação 

a, onde a  A, que o deixe mais satisfeito com o vetor resultante X1(a), X2 (a),..., Xn(a), onde 

Xi representa os atributos de avaliação (KEENEY & RAIFFA, 1976). Dessa forma, Almeida 

(2010) diz que é necessário um índice que combine X1(a),... Xn(a) em um índice de valor, que 

é a função utilidade, que segue: 

u(x1, x2,...,xn) = f[u1(x1), u2(x2),...un(xn)]                                                                               (2.1) 
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Para o caso de dois atributos:  

U(x,y) = f[u1(x), u2(y)]                                                                                                          (2.2) 

De acordo com Keeney & Raifa (1976) a sequência que se deve seguir para determinar 

a função utilidade pode ser descrita em cinco estágios. 

1. Introduzir terminologias e idéias; 

Na primeira etapa avalia-se a função utilidade para todas as possíveis consequências (x, 

y). Antes de qualquer avaliação, deve ficar claro para o decisor que o que interessa é sua 

preferência. Não há objetivamente a preferência correta, apenas representa um sentimento 

subjetivo do decisor. O propósito da análise de utilidade é de ajudar o decisor a pensar sobre 

suas preferências. É útil limitar a região a ser avaliada numa região tão pequena quanto 

possível. Deve-se analisar também a quantia máxima e mínima que x e y podem assumir. Os 

valores podem ser escolhidos por conveniência e significado para o decisor. 

2. Identificar os pressupostos de independência relevante; 

Neste passo são realizados procedimentos para verificar se x e y são aditivamente 

independentes e se um atributo é independente em utilidade do outro. 

A independência em utilidade quer dizer que um atributo x é independente em utilidade 

de y se os valores de x não dependem dos valores de y e vice e versa. A mútua independência 

em utilidade entre x e y é a condição para o uso da forma analítica multilinear (ALMEIDA, 

2009): 

U(x,y) = K1 u(x) + K2 u(y) + K3 u(x)u(y)                                                                             (2.3) 

Onde K1, K2 e K3 são constantes de escalas, tal que ∑ Ki = 1, 0 < Ki < 1. 

De acordo com Keeney & Raiffa (1976) a independência aditiva implica indiferença 

entre duas loterias, desde que tenham a mesma probabilidade nos atributos. Assim, tem-se 

como forma típica para a função utilidade multiatributo a função utilidade aditiva: 

U(x,y) = K1 u(x) + K2 u(y)                                                                                                   (2.4)                                                                                                          

Onde K1 e K2 são constantes de escalas, tal que 0 < Ki < 1 e K1 + K2 = 1 

Pode-se dizer que se a condição de independência aditiva entre x e y for atendida, então 

existe mútua independência em utilidade entre x e y. O contrário pode não ser verdadeiro. Isto 

é, se houver mutua independência em utilidade entre x e y, não se pode afirmar que haja 

independência aditiva. 

3. Avaliar função de utilidade condicional ou curvas de isopreferencia; 

Almeida (2010) diz que se considerando que as escalas das funções utilidades 

condicionais u(x) e u(y) e da utilidade multiatributo são estabelecidas em (0,1), Tem-se que: 

 u(x
0
,y

0
) = 0, u(x*,y*) = 1 
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 u(x
0
) = 0, u(x*) = 1, considerando a utilidade condicional de x, 

 u(y
0
) = 0, u(y*) = 1, considerando a utilidade condicional de y. 

Caso haja indiferença entre as loterias [(x,y), (x
0
,y

0
)] e [(x,y

0
), (x

0
, y)] então as 

utilidades das duas loterias são iguais. Tem-se: 

0,5u(x,y)+0,5u(x
0
,y

0
) = 0,5u(x,y

0
)+0,5(x

0
,y)                                                                        (2.5) 

Visto que u(x
0
,y

0
) = 0, tem-se uma das formas analíticas para a função utilidade aditiva. 

u(x,y) = u(x,y
0
) + u(x

0
,y)                                                                                                       (2.6) 

Pode ser observado que u(x,y
0
) e u(x

0
,y) podem ser apresentados em função das 

constante de escalas: 

u(x,y
0
) = K1 u(x)                                                                                                                    (2.7) 

u(x
0
,y) = K2 u(y)                                                                                                                    (2.8) 

Então tem-se a outra forma para o modelo aditivo: 

u(x,y) = K1 u(x) + K2 u(y)                                                                                                     (2.9) 

4. Avaliar as constantes de escala; 

A constante de escala K1 corresponde à utilidade do ponto (x
*
, y

0
) e K2 corresponde a 

utilidade do ponto (x
0
, y

*
). A utilidade u(x) corresponde à utilidade condicional de x para 

y=y
0
 e a utilidade u(y) corresponde à utilidade condicional de y para x=x

0
 (ALMEIDA, 2010). 

Segundo o autor, pode-se afirmar então que: 

U(x,y
0
) = K1u(x)                                                                                                                  (2.10) 

U(x
0
, y) = K2u(y)                                                                                                                 (2.11) 

5. Checar a consistência e reiterar. 

Keeney & Raiffa (1976) sugerem diferentes maneiras para checar consistência que 

podem ser utilizadas para detectar erros na função utilidade do tomador de decisão. 

 

2.2 REVISÃO DE LITERATURA 

Muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos sobre o gerenciamento de riscos em 

projetos. Nesta seção apresenta-se uma breve revisão de literatura, onde estão incluídos 

trabalhos anteriores que abordam o gerenciamento de riscos, e também de estudos que 

utilizam da abordagem multicritério em gerenciamento de projetos. 
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2.2.1 Método multicritério de apoio a decisão como ferramenta de apoio para 

o gerenciamento de projetos  

Gestão de projetos envolve tomada de decisões complexas e requerem capacidades de 

discernimento de e métodos para tomar decisões sensatas (AL-HARBI, 2001). Sendo assim, o 

autor utilizou o método AHP para contratação de empreiteiro com base em suas pré-

qualificações, assim poderia selecionar o melhor contratante através de uma lista gerada a 

partir do método multicritério.  

Pode-se encontrar na literatura referente à gestão de projetos, a utilização da abordagem 

multicritério relacionada à seleção de projetos. Quando confrontados com recursos limitados, 

os gerentes de projetos devem determinar quais os projetos a financiar entre vários. Este 

problema de seleção de projetos é inerente a abordagem multiobjetivo, pois levam em 

consideração vários fatores. Os objetivos correspondem aos critérios importantes no projeto, 

como: trabalho necessário, custo médio etc. (GABRIEL et al, 2009). A classificação subjetiva 

foi realizada através do método AHP (Analytic Hierarchy Process). O autor formulou um 

modelo que julga ser único por integrar otimização multiobjetivo, simulação de MonteCarlo e 

o método AHP. Os resultados indicaram maior eficiência orçamental em comparação com a 

seleção de projetos reais. 

Lee & Kim (2001) afirmam que problemas de seleção de projetos de sistemas de 

informação (SI) são problemas de tomada de decisão multicritério, pois para selecionar o 

melhor conjunto de alternativas leva-se em consideração múltiplos fatores, como: riscos do 

projeto, objetivos da organização, os recursos disponíveis, etc. Complementam que pesquisas 

anteriores sobre seleção de projetos de sistemas de informação não demonstravam 

interdependências entre critérios e projetos candidatos. Desenvolveram então, um estudo que 

descreve uma abordagem integrada, utilizando método Delphi, Analytic Network Process 

(ANP), e Programação objetivo (GP). 

Buchanan & Vanderpooten (2007) utilizaram ELECTRE III como ferramenta de 

suporte a decisão para selecionar e ordenar projetos de manutenção da Mighty River Power, 

uma empresa de geração de energia da Nova Zelândia. Os autores afirmam que antes da 

utilização da metodologia, ou seja, antes de 1998, a seleção dos projetos era realizada 

subjetivamente e com pouca análise quantitativa. Os autores concluíram que o ELECTRE III  

foi uma ferramenta de apoio a decisão bem sucedida, uma vez que trouxe uma medida de 

estrutura e objetividade ao processo de seleção de projetos e, adicionalmente, de forma rápida. 

Shapira & Goldenberg (2005) apresentaram um modelo de seleção de equipamentos 

parar projetos de construção utilizando AHP. Afirmam que a seleção de equipamentos para 
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projetos de construção é um fator chave no sucesso do projeto. Os autores justificam a 

utilização do método AHP dizendo que este modelo tem a capacidade de lidar com grande 

numero de diferentes critérios de uma forma que permite a manifestação da experiência do 

usuário e percepção subjetiva. 

Padhi & Mohapatra (2010) sugeriu na Índia um processo de seleção de contratantes, o 

qual afirma ser um problema de tomada de decisão multiobjetivo, utilizando assim 

programação multiobjetivo. Os atributos analisados foram: tempo cotado para completar o 

projeto, período de garantia citado e pontuação de desempenho passado do contratante. Os 

autores concluem que quando testado com o procedimento sugerido, o modelo produz 

resultados muito superiores.  

Vidal et al (2010) propôs através da utilização do método AHP, uma avaliação da 

complexidade do projeto. Complexidade é a propriedade de um projeto o qual o faz difícil de 

entender, prever e manter sob controle seu comportamento em geral. Sendo assim o autor 

afirma que a complexidade do projeto é crescente e precisa ser melhor entendidos e medidos 

para auxiliar na gestão do projeto. Foram definidas escalas e subescalas de complexidade para 

destacar as alternativas mais complexas e os principais tipos de complexidade com um 

conjunto de critérios e subcritérios em uma estrutura hierárquica. 

Mahdi & Alreshaid (2005) também utilizaram o método AHP para apresentar uma 

metodologia para seleção do método mais apropriada para entrega de projetos. Os modelos de 

entrega analisados pelos autores foram: Design – Bid – build, Design – build, Construction 

management at risk (CMR), e Construction Management Agency (CMA). Identificaram 34 

fatores diferentes que são relevantes na seleção do modelo de entrega do projeto, e foram 

categorizadas em 7 áreas, que receberam diferentes níveis de importância. Após a análise feita 

com AHP concluiu que o modelo Design – build é a opção mais apropriada quanto se 

considera todas as áreas. 

Ainda no âmbito da seleção do sistema de entrega do projeto, Oyetunji & Anderson 

(2006) afirmam que a tomada de decisão na seleção do sistema de um projeto impacta todas 

as fases de execução do projeto e impacta extremamente a eficiência da execução do projeto. 

Os autores utilizaram abordagem multicritério para uma avaliação quantitativa adequada, de 

açodo com a técnica Simples Multiattribute rating Technique with Swing Weights – 

SMARTS. 

Mota et al (2009) propôs um modelo de priorização de atividades em se tratando de 

ambiente de múltiplos projetos. A utilização da abordagem multicritério é importante para 

lidar com esse tipo de problema, no âmbito de problema de decisão levando em consideração 
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diversos e contraditórios pontos de vista. O objetivo do trabalho envolve dar suporte ao 

gerente de projetos utilizando o método ELECTRE-TRI para classificar as atividades que 

necessitam de um foco principal. Como resultado os gerentes de projetos podem melhorar o 

seu desempenho no controle de atividades do projeto, particularmente em um ambiente 

dinâmico. 

Também na área de priorização de atividades em ambiente de múltiplos projetos, Mota 

& Almeida (2007), desenvolveram um método multicritério, baseado no ELECTRE IV, 

denominado de ELECTRE IV-H. Os autores afirmam que a priorização de atividades em 

projetos é importante, pois não é possível gerenciar e monitorar todas as atividades dos 

projetos com a mesma atenção. O método proposto, ELECTRE IV-H, permite ordenar um 

conjunto de atividades em situações em que é difícil definir uma relação de importância entre 

os critérios considerados e quando esses critérios são expressos em escalas ordinais. O 

resultado da aplicação de tal método mostrou-se coerente e permitiu analisar de forma mais 

criteriosa o processo de gestão de empreendimentos. 

No que diz respeito aos fatores de desempenho pode-se dizer que são relevantemente 

capazes de controlar os projetos, mas não existe uma ferramenta formal para isso (LAURAS 

et al, 2010). Há muitas dimensões para serem avaliados em projetos, como custo, tempo, 

qualidade etc. Com isso, os autores sugeriram um método para facilitar a análise do 

desempenho do projeto através de uma abordagem multicritério. O método MACBETH, que 

foi utilizado para agregar as expressões de desempenho, oferece a possibilidade de definir 

(através de uma interação qualitativa com o gerente, mas de forma quantitativa) o peso para a 

expressão de cada desempenho do projeto. 

A gestão de projetos vem sendo alvo de inúmeros estudos nos últimos anos, uma vez 

que os projetos estão se tornando cada vez mais complexos. Os fornecedores exercem papéis 

cruciais na gestão de projetos, pois estão envolvidos com os objetivos dos clientes 

(ALENCAR et al, 2007). Dessa forma, os autores desenvolveram um sistema de apoio a 

decisão para seleção de fornecedores de grandes e complexos empreendimentos. A 

sistemática proposta envolve a aplicação de um método multicritério de apoio a decisão em 

grupo. 

Zammori et al (2009) realizaram um estudo utilizando a abordagem multicritério para 

identificar o caminho critico, não apenas através do maior tempo de duração das atividades, 

mas também através de parâmetros críticos, como: variabilidade da duração, recursos 

compartilhados, riscos internos e externos. Utilizaram como exemplo um projeto de 

construção de uma rodovia que liga dois centros urbanos para melhor explicar a abordagem 
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proposta. Assim provou o sucesso da metodologia com a Integração da lógica fuzzy e técnicas 

abordagem multicritério para definir o caminho crítico do projeto. 

 

2.2.2 Gerenciamento de riscos em projetos 

O gerenciamento de riscos é visto como um processo que acompanha o projeto desde a 

sua definição, através do planejamento, execução e fases de controle até sua conclusão e 

encerramento (RAZ & MICHAEL, 2001). 

Diversos estudos podem ser encontrados na literatura englobando aplicação do 

gerenciamento de riscos. Dey (2010) afirma que há alguns estudos que analisam o risco 

quantitativamente, mas existem poucos estudos que fazem a ligação do resultado da análise 

do risco com as estratégias de respostas. 

Várias ferramentas estão disponíveis para apoiar as diversas fases do processo de gestão 

de riscos. Raz & Michael (2001) apresentaram um estudo para identificar as ferramentas que 

tem maior contribuição no processo de gerenciamento de riscos. O estudo é baseado em um 

questionário aplicado a uma amostra de gerentes de projeto de software e as indústrias de alta 

tecnologia. Ofereceu como resultado um ranking. 

Han & Weng (2010) dizem que é importante perceber que a tomada de decisões a 

respeito dos riscos não é apenas um aspecto técnico, mas também políticos, psicológicos, e 

todos os processos sociais de papéis importantes. Portanto é muito importante identificar 

claramente os riscos e conferir os efeitos das medidas de redução dos riscos através da 

avaliação quantitativa dos riscos. 

Kirchsteiger (1999) realizou um estudo para diferenciar as diferentes abordagens de 

análise do risco, a qualitativa e a quantitativa. Neste sentido utilizou o termo “análise de risco 

determinística” para análise qualitativa, e “análise de risco probabilística” para a qualitativa. 

O autor diz que a principal diferença entre as abordagens é que o resultado da análise 

determinística é assumido como certo, embora alguns dos seus parâmetros de entrada pode ser 

um pouco incerto. Em contraste, o resultado probabilístico são gerados com base em um 

processo contínuo, já que a certeza é uma situação realmente bastante difícil. 

Ao final de seu estudo o autor concluiu que não existe análise estritamente determinística 

e nem estritamente probabilística, cada abordagem probabilística envolve argumentos 

determinísticos, assim como a abordagem determinística inclui argumentos quantitativos. 

Baccarini & Archer (2001) afirmaram que parte do processo de gerenciamento de risco 

requer a análise dos riscos em termos de probabilidade de ocorrência e impacto de suas 
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conseqüências. Neste sentido desenvolveram o Project Risk Ranking (PRR) para que os riscos 

sejam ordenados por prioridade para ação de respostas no gerenciamento de riscos. O 

processo de gerenciamento de riscos seguido pelos autores foi: classificação do risco (decidir 

quão arriscado é o projeto), planejamento de gerenciamento de risco (trabalhar com o que 

poderia dar errado e administrar) e monitoramento do risco (revisão contínua dos riscos e 

controle). 

 A classificação do risco é concluída a partir da multiplicação dos fatores probabilidade 

e consequência. Com isso classificam os riscos em baixo, moderado, significante e alto. O 

autor complementa que o PRR já foi aplicado em mais de 400 projetos e indica como êxito 

que o resultado do processo tende a coincidir com a intuição dos gerentes de projeto da 

empresa que foi desenvolvido a metodologia. 

Um modelo de gerenciamento de riscos desenvolvido por Tummala & Burchett (1999) 

inclui os seguintes processos: identificação do risco, medição do risco, análise do risco, 

avaliação do risco e controle e monitoramento do risco. O autor diz que a fase de análise 

requer uma avaliação das incertezas associadas aos fatores de risco. São determinadas as 

probabilidades de ocorrência de maneira subjetiva ou objetiva para a estimativa de custo com 

cada fator de risco identificado. Utiliza a distribuição triangular, o qual diz ser facilmente 

formado por três parâmetros (mínimo, mais provável e máximo), e distribuição normal a qual 

pode ser determinado através de estimativa de dois parâmetros (média e desvio padrão). 

Mosquera et al (2008) propôs em seu estudo uma metodologia para dar apoio na tomada 

de decisão na análise dos riscos. O objetivo do trabalho foi analisar os riscos a médio prazo 

enfrentados por empresas de geração de energia elétrica. Tendo em conta os diversos fatores 

de riscos, as empresas de geração de energia têm de tomar decisões que possam afetar seus 

resultados econômicos e sua exposição ao risco. Utilizou árvores de decisão para analisar as 

variáveis objetos de interesse, tais como os preços da electricidade ou lucros das empresas. O 

autor afirma que a ferramenta, árvore de decisão, fornece valiosas informações para as 

empresas diante de seu processo de gestão de riscos, identificando os valores das variáveis 

estudadas que produzem riscos.  

2.2.3 Método multicritério de apoio a decisão como ferramenta de apoio para 

o gerenciamento de riscos em projetos  

Dey (2002) divide o gerenciamento de riscos em três etapas, são elas: identificação do 

risco, análise do risco e resposta ao risco. Sendo assim adotou AHP para análise do risco do 

projeto e também utilizou uma árvore de decisão para a seleção de respostas de risco 
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específica para pacotes de trabalhos específicos através de variadas alternativas. Segundo o 

autor o método AHP, fornece uma maneira de entendimento fácil e flexível de analisar os 

riscos no projeto.  

O autor complementa que é uma metodologia de decisão multicritério que permite 

participação subjetiva dos decisores, bem como fatores objetivos a serem considerados na 

análise de risco do projeto, podendo assim chegar a um acordo para a tomada de decisão. 

Quanto a árvore de decisão Dey (2002) afirma que é uma estrutura lógica da filosofia da 

gestão de riscos identificando as alternativas de respostas na redução dos riscos, fornece uma 

base para o gerenciamento quantitativo do risco e também incorpora a percepção da gestão. 

Outro estudo desenvolvido por Dey (2010) utilizou como base para o gerenciamento de 

riscos o modelo dos processos do PMI: planejamento, identificação, análise, respostas e 

monitoramento e controle. Para a análise do risco e seleção do risco desenvolveu uma 

estrutura utilizando AHP e posteriormente o mapa do risco. Além de todas as qualidades que 

descreveu sobre o método AHP o autor ainda cita que o mapa de riscos ajuda muito a analisar 

objetivamente a gravidade de risco em ambos os fatores, o pacote de trabalho e os níveis de 

atividade, que são utilizados durante a estruturação da metodologia. 

Jiang et al. (2007) também utilizaram na avaliação de riscos o método AHP, o qual julga 

ser um modelo de tomada de decisão amplamente usado em avaliação de risco em projetos de 

construção civil. Em seu estudo analisou os riscos que poderiam influenciar no lucro do 

projeto de construção, utilizando pesos diferentes para diferentes fatores. Concluiu o artigo 

dizendo que desta forma poderia diminuir e/ou evitar os riscos de investimento imobiliário. 

A crescente complexidade e dinâmica dos projetos de construção impuseram incertezas e 

subjetividades no processo de análise de risco (NIETO-MOROTE & RUZ-VILA, 2011). Os 

autores apresentaram uma metodologia baseada no conjunto de teoria Fuzzy, o qual afirmam 

ser uma ferramenta efetiva para lidar com julgamentos subjetivos. Também utilizam do 

método Analytic Hierarchy Process (AHP) para estruturar um grande número de riscos. 

Consideram vários fatores de riscos, como: impacto do risco, probabilidade do risco e 

discriminação do risco. Os autores concluíram que esta abordagem fornece um mecanismo 

simples e eficaz para problemas de avaliação de riscos envolvendo avaliações subjetivas dos 

membros do grupo de avaliação do risco. 

A gestão de risco tem sido reconhecida para indústria da construção para melhorar seu 

desempenho e garantir o sucesso dos projetos (ZENG & SMITH, 2007). Os autores 

desenvolveram uma metodologia de avaliação do risco para lidar com situações complicadas. 

Utilizaram o AHP para estruturar e priorizar os fatores de risco diversos. Demonstraram a 
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metodologia através de um exemplo ilustrativo na análise de risco da atividade de montagem 

de uma estrutura de aço na construção de um shopping Center, o qual resultou uma avaliação 

significativa. 

Pode-se perceber mesmo com algumas anomalias no método AHP, como foi citada por 

Belton & Gear (1982), é o método que é utilizado na análise quantitativa no gerenciamento de 

risco. Uma explicação para esse fato pode ser quanto à facilidade de representação do método. 

 

2.3 Considerações do Capítulo 

Após uma ampla revisão bibliográfica em trabalhos e estudos na área de gerenciamento 

de riscos em projetos, pode-se concluir que um estudo multicritério nesta área é de grande 

importância.  

Conforme analisado no presente capítulo, não foram encontrados estudos que tratem da 

priorização de fatores de riscos levando em consideração mais de um objetivo do projeto e 

suas probabilidades de consequência.  

Pode-se visualizar a tabela 2.3 a similaridade dos estudos descritos no presente capítulo, 

ambos que abordam etapas de planejamento, análise e controle do risco, onde planejamento 

consiste em identificar os riscos e estabelecer metas. Análise do risco avalia os impactos dos 

riscos identificados. Já o controle diz respeito a acompanhamento e resposta ao risco. 

Pôde-se identificar também que os modelos utilizando abordagem multicritério eram 

incipientes e realizados com auxílio do método AHP, o qual traz em sua execução várias 

anomalias. Dentre estes problemas se destacam: reversão de ordem, a interpretação para os 

pesos dos critérios (representando a importância relativa), uso da escala de razão para todos os 

julgamentos que implica na existência do zero absoluto, e a interpretação numérica da escala 

verbal utilizada na elicitação (ALMEIDA, 2010).  

Por esse motivo a proposta do modelo será com a utilização do método MAUT. Este é o 

ponto chave e a principal justificativa para a proposta do modelo no capítulo a seguir. 
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Autores Processo de Gerenciamento de Riscos Método 

Multicritério 

Dey (2002) Identificação 

do Risco  

Análise 

do Risco  

Resposta 

ao Risco  

- AHP 

Dey (2010) Identificação 

do Risco 

Análise 

do Risco  

Resposta 

ao Risco  

- AHP 

Jiang et al. 

(2007) 

- - - - AHP 

Nieto-Morote 

& Ruz-Vila, 

(2011) 

Identificação 

do Risco  

Avaliação 

do Risco  

Resposta 

ao Risco  

Monitoramento 

do risco e 

Revisão  

AHP 

Zeng & Smith 

(2007) 

Identificação 

do Risco  

Avaliação 

do Risco  

Resposta 

ao Risco  

Monitoramento 

do risco e 

Revisão  

AHP 

Tabela 2.3 Comparação dos estudos analisados 

O estudo de Jiang et al. (2007), como visualizado na tabela, não explicita as etapas  do 

processo de gerenciamento de riscos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 Modelo Proposto 

 

53 

 

3 MODELO PROPOSTO PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS 

EM PROJETOS 

Diante dos modelos de gerenciamento de riscos apresentados no capítulo 2, pode-se 

perceber que os mais utilizados e difundidos mundialmente (PMI, NORMA ISO 31000) não 

apresentam a abordagem multicritério nas suas avaliações. Nesses casos as análises são 

baseadas na probabilidade e no impacto que os eventos de risco podem acarretar. Outro 

modelo citado, o SHAMPU de Chapman & Ward (2004), também não destacam a abordagem 

multicritério, embora apresente características adicionais ao modelo, como por exemplo, as 

estimativas das consequências de riscos e suas probabilidades. 

Apesar de vários trabalhos encontrados na literatura, que foram citados no capítulo 

anterior, que utilizem o método multicritério na análise do risco dentro do gerenciamento de 

risco em projetos, não foram encontrados estudos que priorizassem os fatores de risco de 

acordo com maiores consequências, considerando vários objetivos do projeto ao mesmo 

tempo.  

A partir das lacunas encontras nos estudos pertinentes ao tema, busca-se a diferenciação 

do presente trabalho, a proposta de análise das consequências em várias dimensões. 

Visto que o gerenciamento de risco é o ponto chave para garantir o sucesso no projeto, e 

que os fatores de risco podem impactar o projeto em diversas dimensões, a abordagem 

multicritério é uma ferramenta de grande importância para a fase de avaliação na gestão dos 

ricos.  

3.1 Estrutura proposta para avaliação de risco  

A estrutura proposta para a etapa de análise pode ser visualizado na figura 3.1. Trata-se 

de um modelo que foi estruturado a partir dos conceitos da abordagem SHAMPU de 

Chapman & Ward (2004). A partir da estrutura, a proposta do presente trabalho é incluir a 

abordagem multicritério, com intuito de se considerar todos os objetivos do projeto que 

poderiam ser impactados ao ocorrer um evento de risco. A abordagem SHAMPU foi 

escolhida para embasar o modelo devido sua robustez, através da realização de um processo 

de estimativas ao invés de uma simples análise qualitativa baseada na matriz probabilidade x 

impacto, utilizada nos outros dois modelos estudados, PMI e Norma ISO 31000:2008. 
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Uma primeira proposta de estruturação desse problema foi apresentada por Domingues 

(2010), fornecendo uma idéia das etapas de análise de risco em projetos, sem entretanto 

desenvolvimento das etapas de análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1Metodologia para gerenciamento de riscos  

Fonte: Adaptado de Domingues, 2010 

 

Os processos da sistemática proposta da fase de análise do gerenciamento de risco, 

baseado na estrutura SHAMPU de Chapman & Ward (2004) está apresentado e detalhado a 

seguir.  

 

3.2 Identificação dos Riscos 

O início da metodologia se dá pela Identificação dos Riscos. Nesta fase devem ser 

identificados os eventos de riscos que podem impactar na realização dos objetivos do projeto.  

Como já citado anteriormente no Capítulo 2, existem diversas formas que são 

eficientes para a identificação de riscos. Podem ser feitos através de experiência em trabalhos 

anteriores similares, brainstorming, técnica Delphi, entrevista a especialistas, checklists, entre 

outros. As técnicas de diagramação, como por exemplos diagramas de causa e efeito, 
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fluxogramas e diagramas de influência também são ferramentas que podem auxiliar na 

identificação dos fatores de riscos. 

Com relação a fase de identificação, Holzmann & Spiegler (2011) realizaram um 

estudo, onde utilizou da ferramenta RBS (Risk Breakdown Structure) para auxiliar nesta 

etapa. De acordo com o autor RBS trata-se de uma estrutura analítica dos riscos onde 

representa todos os fatores de riscos do projeto, organizado por grupos e categorias. Sua 

principal vantagem deriva da capacidade de exibir um esquema hierárquico abrangente que 

pode ser reduzido ou ampliado para atender as diferentes necessidades. Os itens da RBS são 

exaustivos e mutuamente excludentes, para que cada um dos riscos identificados possa ser 

atribuído apenas um único item. Além disso, a ferramenta fornece uma ilustração visual de 

exposição global de risco, onde facilita a localização dos riscos que requerem atenção especial 

da organização. 

Neste sentido, Liu et al. (2004) enfatizam que a fase de identificação dos riscos é o 

passo mais importante, porque é esta fase é a base para as próximas fases de avaliação e 

controle. 

De acordo com Zavadskas (2010) este passo é onde descreve todas as condições de 

competitividade e identificam-se os riscos e incerteza. Complementa dizendo que os riscos em 

projetos podem ser divididos em três grupos, são eles: riscos externos, riscos do projeto, 

riscos internos. 

Após a identificação dos assuntos que serão tratados como eventos de riscos, passa-se 

para a etapa de estimativa. 

3.3 Estimativas 

A fase de estimativa envolve estimar os impactos potenciais nos objetivos do projeto 

através de possíveis cenários e probabilidades associadas a eles.  

O resultado desta fase são estimativas numéricas de incerteza associadas com os eventos 

que foram identificados na fase anterior. Essas estimativas estão relacionadas com os vários 

objetivos do projeto, como custo, prazo, segurança, imagem da organização e etc. 

O modelo propõe dividir esta fase em duas etapas: a estimativa de consequências dos 

cenários e estimativa de probabilidade dos cenários.  

 

i.     Estimativa das consequências dos cenários: Estima-se o valor esperado para cada 

cenário considerado na análise, podendo haver mais de uma dimensão de 
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consequência. Deve-se então, avaliar se é relevante considerar mais de uma dimensão, 

tornando-se assim uma análise multicritério. 

ii. Estimativa das probabilidades dos cenários: Avalia-se a probabilidade de um resultado 

com um intervalo centrado no valor estimado para cada cenário. São estimadas 

baseadas nas percepções individuais ou do grupo com conhecimento mais apropriado 

para medir a incerteza em questão. 

As estimativas das probabilidades são subjetivas. Neste sentido, Chapman & Ward 

(2004) afirmam que algumas pessoas julgam a subjetividade na análise quantitativa como 

perda de tempo, mas os autores justificam que nenhuma probabilidade, exceto 0 e 1, pode ser 

provada como errada. 

Williams (1995) citou em seu estudo duas formas de quantificar os riscos. A primeira 

chamou de codificação direta, onde distribuições de probabilidades individuais são elicitadas 

por profissionais experientes. A outra chamou de abordagens pragmáticas, a qual categoriza a 

probabilidade e impacto em alta/média/baixa. O autor complementou dizendo que talvez a 

melhor escolha seria combinar a abordagem pragmática, mas aprender com as lições 

adquiridas da primeira. 

Chapman & Ward (2004) dizem técnicas usadas para codificar probabilidades 

subjetivas são válidas, mas deve-se assegurar que estimativas expressem as verdadeiras 

opiniões do estimador. 

Testar a validade das estimativas é extremamente difícil, uma vez que envolva a 

observação empírica sobre um grande número de casos semelhantes.  Chapman & Ward 

(2004) dizem que mesmo com essa dificuldade, é possível evitar uma faixa problemas 

comum, se estes problemas forem entendidos. 

Williams (1995) diz que a credibilidade da gestão e análise do risco pode cair pensando 

no ponto de vista que é feito através da percepção dos membros da equipe do projeto, e 

complementa que a incerteza em ambiente de projeto torna-se um fator crítico no processo de 

tomada de decisão. 

Chapman & Ward (2004) relatam que uma importante consideração é assegurar a 

honestidade nas estimativas, pois pode ser exista algo que motivem os estimadores a serem 

desonestos ou enviesados em suas estimativas. Por exemplo, uma preocupação de evitar pode 

provocar estimativas exageradamente otimistas. 
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3.4 Diagnosticar as Implicações  

Diagnosticar as Implicações é um elemento central para o processo de avaliação dos 

riscos e para prover suporte para decisões associadas. Pode ser feita por meio de análises de 

decisão monocritério ou multicritério, análise de sensibilidade, simulação. 

Na abordagem SHAMPU, a qual foi baseada esta estrutura, Chapman & Ward (2004) 

dizem que a simulação de Monte Carlo pode ser utilizada na fase de diagnóstico, assim como 

método de Intervalo e Memória Controlada (CIM). No longo prazo, o software que utiliza 

tecnologia de sistema especialista para selecionar processos, CIM ou Monte Carlo quando 

apropriado, poderia ser prático e acessível. Em curto prazo, qualquer software que permite a 

recolha de amostras para a dependência usada com cuidado razoável, deve revelar-se eficaz. 

 Todas as formas de diagnósticos requerem atenção quanto ao conjunto de objetivos. A 

escolha do tipo de análise deverá considerar as dimensões das consequências do evento de 

risco, consequências essas que foram estimadas anteriormente. Se o risco que foi avaliado 

apresente impacto em apenas um dos objetivos do projeto, utiliza-se então uma avaliação 

monocritério. Entretanto, se o risco apresentar impacto em mais de um objetivo do projeto, 

como por exemplo, prazo, custo, imagem da empresa, segurança, meio ambiente, deve-se 

então ser avaliado por uma análise multicritério, onde todos esses objetivos serão analisados 

de forma integrada. 

 Para análise monocritério utiliza-se de técnicas citadas no capítulo 2. São técnicas 

normalmente utilizadas nos modelos do processo de gerenciamento de riscos já existentes, 

como exemplo, árvore de decisão, utilidades esperada e valor monetário esperado (VME).  

 Diante da necessidade de se considerar vários objetivos do projeto ao mesmo tempo, 

julga-se útil e extremamente importante uma análise multicritério. 

 Para este tipo de avaliação pode-se adotar, como por exemplo, Multi-Attribute Utility 

Theory (MAUT).  

3.5 Avaliação dos eventos  

Após o diagnóstico das implicações, é possível avaliar se o evento de risco deve ser 

refinado, voltando assim para a etapa de estimativas. Caso contrário, o processo de 

gerenciamento de risco segue para a etapa de tratamento do risco. 

Nesta etapa identificam-se os assuntos que necessitam de maior atenção na fase de 

avaliação, auxiliando no intuito de aumentar a precisão das estimativas dos eventos de riscos. 

O propósito desta fase é refinar estimativas iniciais de escopo de uma maneira 

confiável e útil. Chapman & Ward (2004) citam as preocupações com relação a esta fase: 
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1. Que nível de detalhe se aspira; 

2. Que abordagem usar para obter estimativas mais detalhadas; 

3. A confiabilidade das estimativas; 

4. Quão melhor gerenciar a obtenção de probabilidades; 

5. A relação entre dados objetivos e probabilidades subjetivas 

Esta etapa de refinar as estimativas contribui para minimizar o tempo gasto com 

menores fontes de riscos, que levam a opções de resposta simples, e para alocar mais tempo 

com eventos maiores envolvendo opções de resposta complexas. 

3.6 Tratamento do Risco – Plano de Respostas 

Para tratamento do risco deve-se levar em consideração a análise que foi feita na fase de 

estimativas e consequentemente os resultados do diagnóstico das implicações. Pode-se dizer 

que esta fase é uma junção dos processos de explorar os planos e gerenciar a implementação 

da abordagem SHAMPU, ou seja, esta etapa envolve a tomada de decisão dos planos e 

cuidados que se devem tomar aos determinados riscos. Entre eles, os planos de base e planos 

de contingência. 

Por se tratar de uma etapa de monitoramento esta fase é de fundamental importância 

para o controle dos eventos de riscos, por isso considera-se esta etapa como um processo 

contínuo. Como citado anteriormente no Capítulo 2, o tratamento do risco envolve selecionar 

uma ou mais opções para modificar os riscos, como por exemplo, evitar o risco, buscar uma 

oportunidade, ou até remover a fonte de risco, entre outros. 

Além da determinação dos planos é necessário gerenciar o trabalho planejado, 

monitorando e controlando as decisões, podendo refinar ou redefinir as decisões tomadas 

anteriormente. 

3.7 Considerações sobre o capítulo 

 O processo de gerenciamento de riscos independente de qualquer tipo de modelo que 

seja utilizado se dá de forma contínua, ou seja, está em constante monitoramento e análise se 

necessário. 

Cabe ressaltar que a principal proposta do trabalho concentra-se na fase de diagnosticar 

as implicações, onde se analisa as consequências de forma integrada, não se aprofundando na 

fase de tratamento do risco. Para tal análise foi proposto a utilização da teoria da utilidade 

multiatributo para avaliação dos riscos multidimensionais.  
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Para validação e exemplificar a proposta é feita uma simulação utilizando de dados 

hipotéticos no Capítulo a seguir. 
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4 APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 

Neste capítulo, para a melhor compreensão da proposta, o modelo proposto será 

aplicado a um problema de construção de um oleoduto de petróleo. Em um primeiro momento 

apresenta a descrição do problema que envolverá a simulação. Posteriormente será a aplicação 

do modelo proposto propriamente dita. 

4.1 Descrição do Problema 

Para apresentar a aplicação da estrutura proposta, utilizou-se como base o problema de 

gerenciamento de riscos do projeto de um oleoduto de petróleo, na região oeste da Índia, o 

qual foi estudado por Dey (2002).  

O projeto mencionado é uma tubulação de petróleo na região oeste da Índia, a qual tem 

um comprimento de 1300 km, 22 polegadas de diâmetro. É projetado para 5 milhões de 

toneladas métricas por ano. O custo do projeto foi estimado em 600 milhões de dólares. 

Como agente de decisão para o problema multicritério, é considerado como o gerente, 

que representa o grupo de gerenciamento do risco no projeto. Segundo Dey, (2002) o grupo é 

formado por um membro de cada área: mecânica, elétrica, civil, telecomunicação, 

instrumentação, finanças e materiais. 

Para aplicação do modelo, considerou-se os fatores de risco levantados por Dey (2002), 

assim como as estimativas das consequências e probabilidades dos principais fatores de riscos 

e representados por uma da árvore de valor.  

Como exposto anteriormente em se tratanto de ambiente de projetos, a análise do risco 

não deve ser feita em uma única dimensão. Os eventos de riscos podem afetar vários objetivos 

dos projetos, como tempo, custo, qualidade, segurança e outros atributos. Na presente 

simulação consideram-se dois desses objetivos, custo e tempo. 

 

4.2 Aplicação do Modelo Multicritério de Gerenciamento de Riscos 

Como apresentado no Capítulo 3, o modelo proposto é composto pelas seguintes fases: 

- Identificação dos Riscos; 

- Estimativas: 

  - Consequências; 

  - Probabilidade; 

- Análise Integrada de subconjunto de eventos inter-relacionados; 
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- Diagnosticar as Implicações 

- Esse evento deve ser refinado?; 

- Plano de Respostas – Tratamento dos riscos. 

Todas as fases serão detalhadas para melhor entendimento e validação do modelo 

proposto.  

 Identificação dos Riscos 

Os fatores e subfatores de riscos, segundo Dey, (2000) foram identificados através de 

sessões de brainstorming com executivos com mais de 15 anos de experiência em trabalhos de 

projetos. 

A Figura 4.1 ilustra os riscos que foram identificados, sendo apresentado em forma de 

Risk Breakdown Structure – RBS, a qual também é uma ferramenta na fase de identificação 

dos riscos, proposta por Holzmann & Spiegler (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Estrutura Analítica de Riscos 

Fonte: Adaptado de Dey (2002) 

 

Pode-se afirmar que, se esses eventos de riscos ocorrerem, poderão impactar em vários 

objetivos do projeto. Como dito anteriormente os objetivos a serem considerados nesta 

simulação serão tempo e custo. Cabe lembrar que poderiam ser considerados mais objetivos. 
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Entretanto, para facilitar análise e compreensão do modelo serão avaliados apenas dois 

objetivos. 

Diante dos riscos identificados, precisam ser analisados, seguindo então para a fase de 

estimativas. 

 Estimativas 

Como exposto no capítulo 4, a fase de estimativas consiste em um primeiro momento, 

designar subjetivamente as consequências para possíveis cenários que possa ocorrer com os 

fatores de risco, e posteriormente estimar probabilidades de ocorrência de cada um desses 

objetivos. 

 

i. Consequências: 

Depois de identificado os riscos, leva-se em consideração dois objetivos que podem 

sofrer com os impactos potenciais no projeto, o tempo e o custo.  

  Diante dos principais objetivos apresentados que sofreriam impactos caso os fatores de 

risco viessem a ocorrer, pode-se estimar as consequências para os possíveis cenários, como 

foi exposto no capítulo 3. A Tabela 4.2 apresenta os cenários criados para simular o modelo 

proposto. Cenários estes que variam as estimativas de tempo e custo. 

Tabela 4.1 Cenários das Consequências 

 

Fatores 

Tempo (meses); 

Custo adicional ($) 
a b 

Mudança de escopo 8; 90 12; 200 

Alteração de engenharia e design 5;30 9;70 

Seleção de Tecnologia 6;20 12;70 

Aquisição do terreno 4;0 10;15 

Capacidade dos contratados 6;30 13;70 

Capacidade dos fornecedores 8;30 15;70 

Calamidades naturais anormais 12;90 20;190 

Seleção de metodologia de implementação 3;0 5;20 

Risco do fundo 2;0 5;30 

Estimativa imprópria 2;0 5;15 

Riscos de materiais 3;0 9;10 

Fonte: Adaptado de Dey (2002) 

ii. Probabilidade: 

Os valores estimados para probabilidade podem ser visualizados na Tabela 4.1.  
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Tabela 4.2Estimativas de Probabilidade 

Fatores Probabilidade 

Mudança de escopo 0,172 

Alteração de engenharia e design 0,112 

Seleção de Tecnologia 0,059 

Aquisição do terreno 0,038 

Capacidade dos contratados 0,041 

Capacidade dos fornecedores 0,065 

Calamidades naturais anormais 0,036 

Seleção de metodologia de implementação 0,062 

Risco do fundo 0,087 

Estimativa imprópria 0,058 

Riscos de materiais 0,038 
Fonte: Adaptado de Dey (2002) 

 

Os objetivos a serem considerados na análise são os chamados critérios na abordagem 

multicritério. O critério tempo será medido em meses e o custo em milhões, ou seja, se um 

evento de risco ocorrer pode gerar um atraso em meses e um aumento no custo em milhões. A 

análise será feita em apenas dois atributos por serem os dados encontrados disponíveis. 

A problemática do trabalho se trata de ordenação, onde serão priorizados os fatores de 

riscos que afetariam o projeto com maior intensidade nas dimensões consideradas (tempo e 

custo), utilizando para isso a Teoria da Utilidade Multiatributo (MAUT).  

Estima-se também a probabilidade de ocorrência dos principais fatores de risco. Por se 

tratar de uma análise com dados contínuos, será utilizada no presente trabalho a distribuição 

de probabilidade uniforme. É uma distribuição onde todos os intervalos iguais da variável 

aleatória têm a mesma probabilidade, sendo a probabilidade de um intervalo diretamente 

proporcional ao seu comprimento. A distribuição uniforme expressa um mecanismo 

probabilístico ao qual é atribuído um estado de incerteza plena. De acordo com Hines (2003) 

a função de probabilidade uniforme é definida como: 

f(x) = 1/(b-a), a ≤ x ≤ b,                                                                                               (4.1) 

onde a e b são constantes reais e com a < b. 

 Análise Integrada de subconjunto de eventos inter-relacionado 

Esta fase da avaliação do risco é suposta a independência dos objetivos para facilitar a 

análise. 

 Diagnosticar as Implicações  

Como trata-se de um processo de gerenciamento de riscos em projetos, que leva-se em 

conta vários objetivos que podem ser atingidos, utilizaremos a abordagem de análise 

multicritério, a qual é a proposta e a principal contribuição do presente trabalho. Com isso a 

pretensão é fazer com que os vários atributos que estão sendo considerados diante dos riscos 
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no projeto sejam avaliados em conjunto. O meio para atingir essa proposta será a utilização de 

Multi-Attribute Utility Theory (MAUT).  

O motivo da utilização do MAUT se da em razão do método possuir uma estrutura 

axiomática e ser ideal para lidar em situações de incerteza. 

De acordo com Keeney & Raiffa (1976) a função utilidade unidimensional, u(t) e u(c), 

devem ser obtidas pelo processo de elicitação com alguns valores de utilidade em cada 

dimensão, utilizando o procedimento de loteria. Diante dos critérios considerados, cabe ao 

decisor, expressar a utilidade dos fatores de riscos analisados, desta forma as funções 

utilidades para cada critério são apresentadas nas equações  

Funções exponenciais estão entre as funções que muitas vezes apresentam um melhor 

ajuste para função de utilidade (BERGER, 1985 

A função para o tempo: 

U(t) = 1,3547e
-0,231t  

                                                                                                              (4.2) 

A função o custo: 

U(c) = 0,9465e
-0,018c 

                                                                                                             (4.3) 

 Levando em consideração os fatores de riscos que afetariam o projeto, tempo e custo, 

pode-se através de um método multicritério, neste caso MAUT, obter uma priorização dos 

riscos. A priorização é realizada através de um ranking, onde os menores valores (riscos) 

indicam maiores consequências em ambos os critérios. 

Para definição das constantes de escala usam-se as expressões: 

Ktut (t1) + kcuc (c1) = ktut (t2) + kcuc (c2) e                                                                            (4.4)                    

Kt + Kc = 1                                                                                                                            (4.5) 

Onde: 

Ut(5) = 0,6 e Uc(10) = 0,79                                                                                              

Ut(2) = 0,9 e Uc(30) = 0,5  

As constantes de escalas encontradas para o critério tempo (Kt) e para o critério custo 

(Kc), foram respectivamente 0,49 e 0,51. 

Assim, as funções utilidades são: 

Para o critério tempo: 

U(t) = 0,49 x 1,3547e
-0,231t  

                                                                                                   (4.6) 

Para o critério custo: 

U(c) = 0,51 x 0,9465e
-0,018c 

                                                                                                  (4.7) 

As utilidades das consequências podem ser visualizadas no apêndice 2 do presente 

trabalho. 
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É importante lembrar que utiliza-se a noção de utilidades esperada das consequências. 

Segundo Almeida 2010, para uma loteria L composta de n valores de x = xi, cada um com 

probabilidade p = pi, e tendo-se as utilidades de cada xi sendo u(xi), tem-se que a utilidade da 

loteria L é dada por: 

u(L) = Σ pi u(xi)                                                                                                      (4.8) 

Para o caso contínuo de x com a função densidade de probabilidade f(x), tem –se: 

u(L) =  ∫f(x) u(x) dx                                                                                                (4.9) 

Diante do exposto utilidade esperada está apresentada na Tabela 4.3.  

Tabela 4.3 Utilidade Esperada dos Fatores de Risco 

Fatores Utilidade Esperada 

Mudança de escopo 0,127713072 

Alteração de engenharia e design 0,423283719 

Seleção de Tecnologia 0,407436911 

Aquisição do terreno 0,747659324 

Capacidade dos contratados 0,36909565 

Capacidade dos fornecedores 0,338668923 

Calamidades naturais anormais 0,082285315 

Seleção de metodologia de implementação 0,845601467 

Risco do fundo 0,835111293 

Estimativa imprópria 0,906709119 

Riscos de materiais 0,811474758 

 

A partir da utilidade esperada e das probabilidades dos fatores de risco, o resultado da 

priorização pode ser visualizado na Tabela 4.4.  

Como pode ser visualizado, o fator de risco que poderia causar maiores impactos no 

projeto é “calamidades naturais anormais”. Em seguida seria a “capacidade dos contratados”, 

o próximo fator de risco a ser analisado seria a “mudança no escopo”, e assim por diante. 

Desta forma, agregando a Teoria da utilidade Multiatributo a gerenciamento de riscos 

em projetos, foi possível realizar a priorização dos riscos que poderiam impactar dois 

objetivos do projeto considerados, o tempo e o custo. 
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Tabela 4.4 Priorização dos riscos 

Fatores Risco Ranking 

Mudança de escopo 0,021966648 3 

Alteração de engenharia e design 0,047407777 8 

Seleção de Tecnologia 0,024038778 5 

Aquisição do terreno 0,028411054 6 

Capacidade dos contratados 0,015132922 2 

Capacidade dos fornecedores 0,02201348 4 

Calamidades naturais anormais 0,002962271 1 

Seleção de metodologia de implementação 0,052427291 9 

Risco do fundo 0,072654683 11 

Estimativa imprópria 0,052589129 10 

Riscos de materiais 0,030836041 7 

 

 Avaliação dos eventos de risco 

Faz-se a seguinte pergunta: Esse evento deve ser refinado? Esta etapa é levada em 

consideração quando julga-se necessário refinar as estimativas consideradas no início da 

análise do processo de gerenciamento do risco. Neste caso não será aprofundada neste estudo. 

 Plano de Respostas – Tratamento dos riscos. 

De forma similar a etapa anterior, não será aprofundada neste estudo, as possíveis 

respostas ao tratamento dos riscos.  

Como exposto no capítulo 2, existem várias estratégias de respostas aos riscos. Sendo 

assim, designa-se a melhor estratégia de acordo com a característica de cada fator de risco e 

seus impactos. Podendo ser a prevenção do risco, a transferência do risco, a mitigação, ou até 

mesmo aceitar o risco. Neste último caso quando seu impacto for praticamente imperceptível. 

4.3 Discussão: Vantagens e Limitações do Modelo Proposto 

Em comparação ao estudo utilizado de Dey (2002), pode-se dizer que o modelo proposto 

no presente trabalho tem como vantagem a facilidade de identificar qual evento de risco 

precisaria de maior atenção, ou seja, sendo melhor optar pela prevenção.  

Em uma análise dos critérios separados, com único cenário, como no artigo de Dey 

(2002) resultaria em poucas prioridades em comum, no entanto a maioria é distinta. A Tabela 

4.5 e 4.6 apresenta o ranking dos fatores de riscos, se analisados com um único cenário e os 

critérios separados, assim como o estudo de Dey (2002). 
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Tabela 4.5 Priorização dos riscos com único critério (tempo) 

Fatores 
Risco 

(tempo) Ranking 

Mudança de escopo 0,036692 7 

Alteração de engenharia e design 0,047778 9 

Seleção de Tecnologia 0,019977 4 

Aquisição do terreno 0,020423 5 

Capacidade dos contratados 0,013883 3 

Capacidade dos fornecedores 0,013866 2 

Calamidades naturais anormais 0,003048 1 

Seleção de metodologia de implementação 0,04198 8 

Risco do fundo 0,074215 10 

Estimativa imprópria 0,049477 11 

Riscos de materiais 0,02573 6 

 

Tabela 4.6 Priorização dos riscos com único critério (custo) 

Fatores 
Risco 

(custo) Ranking 

Mudança de escopo 0,032218 3 

Alteração de engenharia e design 0,061776 10 

Seleção de Tecnologia 0,038961 7 

Aquisição do terreno 0,035967 5 

Capacidade dos contratados 0,022614 2 

Capacidade dos fornecedores 0,035852 4 

Calamidades naturais anormais 0,006743 1 

Seleção de metodologia de implementação 0,058683 9 

Risco do fundo 0,082346 11 

Estimativa imprópria 0,054897 8 

Riscos de materiais 0,035967 6 

 

Pode-se dizer que o modelo proposto no presente trabalho exibe maiores vantagens, pois 

agrega os objetivos que poderiam afetar o projeto, podendo assim ser analisados uma única 

vez. Além disso, a análise é feita em um intervalo de estimativas, sendo então considerado o 

fato da possibilidade de ocorrer alterações nas conseqüências. Da mesma forma, é trabalhada 

a probabilidade, utilizando de uma distribuição uniforme. 

Difere-se também do estudo realizado por Dey (2002) no que diz respeito às respostas 

associadas a cada fatores de risco. No referido trabalho os fatores de risco são analisados 

através de árvore de decisão, avaliando qual reposta ao risco seria mais vantajosa em termos 

de tempo e custo. 
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Ressalta-se que o estudo de Dey (2002) utiliza de pacotes de trabalho, onde são 

agregados os fatores de risco, ao contrário do modelo proposto, onde analisa os fatores de 

risco individualmente, podendo assim obter respostas específicas para cada um dos fatores 

analisados. 

Considerando as limitações, pode-se citar o não relacionamento dos fatores de riscos com 

o plano de resposta e o tratamento, sendo essas fases analisadas em etapas posteriores. 

No modelo proposto admite-se que existe a possibilidade de ocorrência de diferentes 

cenários de estimativas dos objetivos considerados. Neste sentido o modelo é baseado em 

estimativas feitas por profissionais que sejam capacitados para estimar satisfatoriamente tanto 

as consequências dos cenários quanto as probabilidades. 

A análise do trabalho foi realizada utilizando apenas dois critérios, entretanto não pode 

ser considerada com uma limitação, já que o método utilizado permite agregar vários 

atributos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÃO PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

5.1  Considerações Finais 

O gerenciamento de riscos em projetos é uma prática presente hoje em dia nas 

organizações de todo o mundo. Geralmente, risco é entendido como sinônimo de 

consequências negativas, como por exemplo, perdas financeiras, perigos de acidentes, 

catástrofes e etc. Entretanto um evento de risco pode ocorrer de forma que afete positivamente 

os objetivos do projeto. 

Existem atualmente diversos modelos e guias disponíveis na literatura que orientam as 

empresas a gerir da melhor forma os riscos, para que possa minimizar, ou até mesmo evitar 

com que eventos indesejáveis atinjam os objetivos do projeto. Os modelos existentes, 

normalmente são formandos por fases básicas, que são: identificação dos riscos, análise dos 

riscos e tratamento dos riscos. 

Entretanto apesar de haver inúmeros livros, artigos e guias que abordam o tema, pode-se 

dizer que os riscos são analisados da mesma forma, ou seja, em uma única dimensão, ao invés 

de análises mais elaboradas, como o caso da principal proposta do trabalho, de levar em 

consideração mais de um objetivo do projeto.  

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo propor um modelo de 

gerenciamento de riscos. Desta forma, todos os objetivos do projeto que pudessem ser 

atingidos, fossem considerados na fase de análise do risco, ou seja, um modelo multicritério 

de gerenciamento de risco. 

O modelo proposto foi uma complementação de um modelo sugerido por Domingues 

(2010), onde na fase de “diagnosticar implicações” sugere-se diagnosticar implicações em 

termos de tempo e custo, para que dessa forma sejam analisados os dois critérios (tempo e 

custo) ao mesmo tempo. 

Sendo assim, a simulação foi realizada a partir de um exemplo estudado por (Dey 

2002), que trata do gerenciamento de riscos de um projeto de tubulação de petróleo na Índia. 

A partir dos riscos identificados, e estimadas as consequências em tempo e custos, foi 

possível realizar um estudo de priorização dos fatores de riscos identificados. Priorização esta, 

que tinha como objetivo dar mais atenção nos riscos que apresentarem maiores impactos em 

ambos objetivos (tempo e custo). 
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Após realizada a pesquisa bibliográfica em estudos pertinentes ao tema pôde-se 

identificar que os modelos utilizando abordagem multicritério eram realizados, na maioria 

deles, com auxílio do método AHP, o qual traz em sua execução várias anomalias, entre elas a 

reversão de ordem ao ser inserida mais uma alternativa. 

Para a realização da análise multicritério no modelo proposto, o método utilizado foi 

Multi-Attribute Utility Theory (MAUT), que consiste em usar uma função utilidade 

multiatributo como método de agregação dos múltiplos objetivos do problema analisado. 

Ao final do presente trabalho pode-se dizer que os objetivos inicialmente propostos, 

foram alcançados com êxito. Os modelos disponíveis para o gerenciamento dos riscos em 

projetos mais difundidos e abordados no Capítulo 2, do PMI, SHAMPU e a Norma ISO 

3100:2008, foram analisados. Depois de encontrada as lacunas existentes nestes guias surge  

então a proposta de analisar os eventos de risco de forma mais complexa, não apenas 

utilizando uma matriz de probabilidade versus impacto, utilizando a abordagem multicritério. 

Sendo assim, o modelo multicritério de gerenciamento de riscos em projetos foi 

proposto, e sua aplicação feita através da simulação.  

Pode-se concluir que para auxiliar no gerenciamento de riscos em projetos, a abordagem 

multicritério para apoio a decisão torna-se uma ferramenta nas organizações, em termos de 

auxílio na tomada de decisões levando em consideração todos os objetivos do projeto como, 

por exemplo, o tempo, o custo, a segurança, saúde e etc. 

  

5.2 Limitações e Dificuldades 

Cabe ressaltar que o presente trabalho teve como objetivo geral propor um modelo 

multicritério de gerenciamento de riscos em projetos. Portanto limitou-se em apresentar a 

proposta do modelo e a simulação do mesmo a partir de um exemplo hipotético, não se 

aprofundando na fase de tratamento do risco. O foco encontra-se na análise do risco, onde se 

aplica o método multicritério de apoio a decisão. 

A aplicação por meio de uma simulação foi a maneira encontrada para exemplificar e 

validar o modelo proposto por vários motivos. Uma aplicação em uma empresa, com dados 

reais, seria inviável por não ter tempo disponível para tal análise, e dados de riscos em 

empresas geralmente são confidenciais.    

Visto que os estudos encontrados e expostos no Capítulo 2 que abordam o tema, não 

apresentam dados que pudessem ser aplicados na simulação. O estudo de Dey (2002) possui 
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essas características, por esse motivo foram analisadas as consequências em termos de custo e 

tempo.  

5.3 Sugestão para Trabalhos Futuros 

Diante da realização do presente trabalho, sugere-se para trabalhos futuros: 

 Realizar avaliações mais complexas, no caso de mais de dois atributos a serem 

considerados; 

 Relacionar possíveis respostas aos riscos priorizados para tratamento e controle 

dos respectivos eventos; 

 Sugere-se o desenvolvimento de um modelo de decisão para a classificação dos 

fatores de riscos considerados; 
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APÊNDICE  – Utilidade das Consequências 

Tabela A.0.1Utilidade das consequências 

Utilidade Esperada das 

Consequências 

Tempo Custo Total 

0,139232 0,116646 0,127713072 

0,278423 0,562463 0,423283719 

0,183207 0,622874 0,407436911 

0,290794 1,186608 0,747659324 

0,167835 0,562463 0,36909565 

0,10574 0,562463 0,338668923 

0,038601 0,124257 0,082285315 

0,542233 1,137073 0,845601467 

0,615386 1,04622 0,835111293 

0,615386 1,186608 0,906709119 

0,36636 1,239134 0,811474758 

 

 


