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EPÍGRAFE

Um texto é uma disposição de letras que formam palavras que
adquirem um sentido de comunicação. Se emociona é poesia, se não
é jornalismo ou outra coisa qualquer.
Na arquitetura também existem patamares: primeiro, abrigo, não nos
chover em cima da cama, segundo, proporcionar que as pessoas se
sintam bem, terceiro, então emocionar...

Eduardo Souto de Moura

RESUMO
Os produtos imobiliários das incorporadoras são projetos que demandam
investimento em longo prazo e envolvem uma gama de empresas e uma ampla rede
de partes interessadas. Esse trabalho estabelece a relação entre incorporação
imobiliária, análise de riscos e gerenciamento de projetos e apresenta uma análise
crítica a partir da comparação das definições existentes nas normas consultadas, na
literatura e na experiência profissional da autora. A análise de riscos, por sua vez, é
uma atividade que pode auxiliar a evitar prejuízos, potencializar benefícios e auxiliar
uma incorporadora a obter seus objetivos estratégicos. Como produto a dissertação
estabelece diretrizes para a inserção da análise qualitativa de riscos antes da
incorporadora adquirir o terreno, ou seja, na etapa inicial de um projeto de um
empreendimento. Na etapa inicial apenas uma parcela dos investimentos foi
realizada e é o momento de maior nível de influência de alterações no projeto
referente a: escopo, exigências das partes interessadas e estratégias de respostas
aos riscos. A diretriz proposta permite que a empresa visualize o nível de risco
global do projeto, auxiliando a elaboração da proposta de projeto com dados do
cenário mais provável, além de poder ser utilizada como critério de seleção de
propostas de projeto.
Palavras-chave: incorporação imobiliária, análise qualitativa, riscos, gerenciamento
de projetos.

ABSTRACT
Real estate: guidelines for the inclusion of qualitative risk analysis in land
acquisition in the initial stage of a project
Real estate products are projects that demand high investments in the
long run, they are complex and involve an array of companies and stakeholders. This
work establishes the relation between the real estate incorporation, analysis of risks
and management of projects. It also presents a critical analysis starting from the
comparasion of the definitions within the regulations consulted, in the literature and in
the professional experience of the author. The analysis of risks is an activity that may
help to avoid losses, improve benefits and help the real estate to achieve its strategic
aims. The dissertation establishes a proposal of qualitative analysis of risks before
the company buy the land in the initial stage of a real estate project. In the initial
stage few investments have been made and the project has a high level of influence
of a scope change, demands of the interested parts and response strategies to the
risks. The methodology proposed allows the organization to view the level of global
risk of the project , helping on the elaboration of a project proposal with more realistic
data, besides of being used as selection criteria for project propositions.
Key Words: real estate, qualitative analysis, risks, project management.
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1 INTRODUÇÃO
Esse trabalho apresenta uma proposta de diretriz para a inserção da
análise qualitativa de riscos na aquisição do terreno na etapa inicial de um projeto de
incorporação imobiliária, a partir da conceituação e da relação de três assuntos
principais: incorporação imobiliária, gerenciamento de projetos e gestão de riscos.
As organizações possuem visão de futuro que definem o que querem ser
daqui há um determinado período, seja em relação ao porte, carteira de clientes,
posicionamento no mercado, faturamento, reconhecimento, entre outros. Para
alcançar

esse

posicionamento

desenvolvem

estratégias

que

podem

ser

implementadas através de projetos.
Na incorporação imobiliária há uma gama de projetos possíveis e este
trabalho foca nos projetos residenciais de produto imobiliário. Wissenbach (2008,
p.38-39) refere em seu trabalho que a distinção entre uso residencial e nãoresidencial é auto-explicativa, e que a diferença entre produto imobiliário e
empreendimento de base imobiliária é que o primeiro tem o objetivo de venda direta
para consumidores e investidores, enquanto o segundo objetiva retorno financeiro a
partir da exploração de atividades no interior do edifício, como no caso de aluguel de
unidades de escritórios ou shopping centers.
A adoção do gerenciamento de riscos por parte das organizações de
incorporação imobiliária pode evitar ameaças1 em diversos aspectos, do faturamento
à imagem, além de aumentar a probabilidade de obtenção de oportunidades2 com os
projetos

executados,

segundo

Mulcahy

(2009).

Existem

diversos

estudos

acadêmicos, publicações, institutos especializados e normas de gestão de projetos
que corroboram essa afirmação e apontam o gerenciamento de riscos como um dos
fatores decisivos para o sucesso de um projeto, entre eles está o PMI (Project

1

Ameaça: “qualquer conseqüência negativa ou efeito adverso, financeiro ou que vá contra
os objetivos”. (AS/NZS 4360, 2004, p.4)
Riscos com um potencial impacto negativo para o projeto são referidos como "ameaças"
(ISO 21500, 2011, p.32).
2

Oportunidade: é um risco com efeito positivo. “São os possíveis ganhos com o projeto,
processo ou produto” (AS/NZS 4360, 2004, p.4).
Os riscos com potencial impacto positivo sobre o projeto são referidos como "oportunidades"
(ISO 21500, 2011, p.32).
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Management Institute, 2011), a Norma ISO 3 21500 (2011) e a tese de Anselmo
(2009).

Incorporação imobiliária
Estratégias
Projetos Gerenciamento de projetos
Não residencial
Base imobiliário
Produto imobiliário

Residencial
Base imobiliário
Produto imobiliário
Retrofit

Ciclo de vida
do projeto
1ª etapa
2ª etapa

Novas edificações

N etapas
encerramento

Figura 1 – Foco do trabalho: análise qualitativa de riscos na primeira etapa de um
projeto de um produto imobiliário residencial.
Fonte: Elaborado pela autora

1.1 Contexto
Há uma tendência de profissionalização cada vez maior da indústria da
construção civil como um todo, exigindo provas da capacitação e estruturação das
organizações, de seus profissionais e dos produtos. Por isso, a execução eficiente
de gestão de projetos e de gestão de riscos é uma resposta às exigências e
complexidade do mercado e não apenas uma mais valia, inclusive para as empresas
de incorporação imobiliária. As empresas podem receber acreditação referente à
norma NBR ISO 9001: Sistemas de gestão da qualidade, se adotarem as diretrizes
contidas na Norma.
Duas outras normas elaboradas pela ISO apresentam requisitos e
abordam dois dos três assuntos principais desse trabalho. Uma delas é a norma
3

ISO (International Organization for Standardization).
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NBR ISO 31000: Gestão de riscos – princípios e diretrizes, que é complementada
pela norma NBR ISO Guia 73: Gestão de riscos – vocabulário, e a outra é a ISO
21500: Guidance on project management.
É importante para uma organização ter metodologias que a auxilie a
tomar decisões conscientes e estruturadas, que possibilitem escolher de forma
objetiva quais propostas de projeto devem ser aprovadas, que aumente a chance de
atingir os objetivos dos projetos e diminuir as ameaças. A compreensão do contexto
do projeto, de registros eficientes e de adoção de padrões auxilia a organização a
possuir uma resiliência, que é definida pela norma NBR 4 ISO GUIA 73 (ABNT,
2009b, p.9) como a “capacidade adaptativa de uma organização em um ambiente
complexo e de mudanças”, como é o ambiente econômico atual.

Alto

Influência das partes interessadas,
riscos e incertezas

Impacto

Foco do
trabalho

Custo
Baixo
Tempo do projeto

Gráfico1 – Impacto da variável com base no tempo decorrido
do projeto
Fonte: PMI (2008, p.22)

O impacto de uma alteração no projeto e a influência das partes
interessadas5 se modifica ao longo do desenvolvimento do projeto, conforme ilustra
o gráfico1. No início há um grande impacto técnico e a menor parcela dos custos
financeiros, o que significa que é o momento mais viável para adequações, uma vez
que as necessidades e os interesses podem ser incorporados ao projeto, em um

4

NBR (Norma Brasileira).
Parte interessada: “pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada, ou perceber-se afetada por
uma decisão ou atividade”. Inclusive um “tomador de decisão pode ser uma parte interessada”
(ABNT, 2009b, p.2).

5
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momento no qual poucos recursos foram utilizados e a execução do serviço está em
um momento inicial.
1.1.1 Incorporação imobiliária – histórico
A atividade de incorporação imobiliária, no Brasil, foi regulamentada em
1928 e atualmente é estabelecida pela Lei 4.591/64, que define a relação entre as
partes interessadas (incorporadores, construtores, compradores e condôminos) e
legislações complementares (BATALHA; MEIRELLES, 2006).
Segundo Lobato et. al. (2009, p.57) no mercado existem empresas locais
e estrangeiras competindo, descontos mais agressivos são praticados para realizar
as vendas, os esforços de marketing são maiores para se obter retornos financeiros
cada vez menores e, nesse contexto, fusões e aquisições são as principais formas
de obter crescimento de uma empresa.
Um empreendimento normalmente é fruto de um conjunto de empresas
diferentes, divididas no papel de: investidor, que fornece o capital; incorporador, que
representa o conhecimento no mercado imobiliário; construtora, empresa contratada
para

a

construção

do

empreendimento;

e

empresa

responsável

pela

comercialização.
Devido à concorrência existente, a taxa de retorno financeira e os riscos
envolvidos, um dos questionamentos que Kallas e Landi (1992, p. 6) sugerem para
justificar uma incorporação imobiliária é: “vale a pena fazer este empreendimento ou
é melhor procurar outras opções ou mesmo esperar para investir no mercado
imobiliário?”.
Segundo Souza, Guinji e Baía (2004, p. 21), no cenário mais recente da
construção civil brasileira as diversas empresas envolvidas em um empreendimento
estabeleceram novos parâmetros e novas necessidades para o projeto e a execução
de obras por decorrência de alterações internas, como mudanças nos processos
produtivos, preocupação com os elementos que impactam no custo de operação e
de manutenção e o desempenho da edificação ao longo de toda a sua vida útil.
Os autores esclarecem que o Estado, por sua vez, como agente
financeiro, contratante e comprador de bens e serviços da construção civil em
grande escala, usou sua influência para estabelecer novos parâmetros, rompendo
com práticas e procedimentos existentes e fomentando a busca da melhor
qualidade. Completam que a melhoria da produtividade e da qualidade deixou de ser
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objetivos apenas das empresas e passaram a ser também dos trabalhadores como
meio de desenvolvimento profissional e de cidadania.
1.1.2 Gerenciamento de projetos
Segundo Damodaran (2009) e o PMI (2008) a humanidade planeja e
gerencia projetos desde o início da civilização, precisando controlar prazos, custos,
materiais, recursos e avaliar riscos, mesmo sem as ferramentas, metodologias e
técnicas usadas hoje em dia.
Nicholas (2008, p. xxiv-xxvi) acredita que os primeiros projetos em larga
escala da história foram as construções das pirâmides egípcias, que duravam
décadas e exigiam um intenso e competente gerenciamento, utilizando uma
quantidade significativa de insumos e recursos humanos.
O autor ainda aponta civilizações como as Gregas e Romanas, que
tiveram projetos com larga extensão, como pavimentação de ruas, rede de
abastecimento de água e de esgoto. Ressalta que os Romanos ainda conseguiram
empreender grandes campanhas militares e rede comercial pela Europa, Palestina e
norte da África. Já na Idade Média e no Renascimento, Nicholas (2008) exemplifica
com projetos como construções de templos, palácios, monastérios e catedrais.
Com a crescente complexidade dos projetos, das tecnologias envolvidas
e das diversas habilidades necessárias, a prática do gerenciamento é cada vez mais
presente nas indústrias e nas organizações, mas o gerenciamento de projetos de
forma consciente e suas metodologias ainda são desconhecidas por muitos
gerentes, apesar da necessidade existente (NICHOLAS, 2008, p. xxvii-xxx).
Segundo Dismore (1993, p. 34) o surgimento do gerenciamento de
projetos como área distinta é proveniente de esforços dos militares americanos,
empreendimentos espaciais da NASA e de instituições semelhantes européias da
década de 50, saindo da esfera militar apenas a partir dos anos 80. O autor
esclarece que a complexidade desses empreendimentos foi responsável pelas
iniciativas de desenvolvimento das práticas que compõem o gerenciamento de
projeto, como planejamento, tomada de decisão e controle das atividades.
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O PMI6 relata que o gerenciamento de projetos só foi reconhecido como
profissão após a 2ª Guerra Mundial e para estar apto para a função de gerente de
projetos ou ser membro da equipe de um projeto é necessário adquirir
conhecimentos básicos dos processos e das áreas de conhecimento que são
comuns a todos os projetos, como gestão de tempo, gerenciamento de risco, entre
outras.
Existem alguns institutos que são mundialmente reconhecidos e
desenvolvem metodologias e fornecem certificados para profissionais quanto ao seu
conhecimento sobre o gerenciamento de projetos, sendo que entre eles está o PMI
(LOBATO, et. al., 2009).
Segundo o PMI existe uma crescente demanda por práticas de
gerenciamento de projetos devido a mudanças, como aumento da complexidade dos
projetos e serviços, concorrência global, necessidade de aumento da produtividade
devido à diminuição das equipes para realizar as mesmas funções, facilidade de
acesso às informações, clientes mais sofisticados que exigem qualidade superior,
rápido desenvolvimento tecnológico e organizações multinacionais que buscam
estabelecer práticas uniformes para o gerenciamento de projetos.
Less (2005, p.1/4) acredita que entre as mudanças que ocorreram em
relação aos projetos está não apenas o aumento da complexidade dos projetos e o
rápido avanço tecnológico, mas também a percepção dos riscos envolvidos, além do
enfraquecimento das forças mediadoras tradicionais, como os governos que tinham
o papel de monitorar a qualidade dos produtos e o atendimento às normas.
1.1.3 Riscos
Ao longo da história a percepção da importância e o conceito do que é um
risco foram racionalizados e ampliados, extrapolando a esfera dos fenômenos
naturais, passando por probabilidade de jogos de azar, seguradoras, instituições
financeiras, mercado de ações, até chegar aos tempos atuais, onde conta com
metodologias e técnicas sofisticadas e deve fazer parte de um gerenciamento de
projeto.

6

O PMI possui a certificação PMP (Project Management Professional) para os profissionais que
queiram se certificar em gerenciamento de projetos.
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A norma AS/NZS7 4360: risk management set (2004, p.V) esclarece que,
embora o conceito de risco seja muitas vezes interpretado apenas em termos de
perigo ou impactos negativos, o risco é uma exposição a conseqüências 8 de
incertezas9 e potenciais desvios do que é planejado ou esperado, devendo abranger
tanto ganhos como perdas potencias.
Assim como a norma AS/NZS 4360, a NBR ISO 31000: gestão de riscos:
princípios e diretrizes, o PMI e outros autores consultados utilizam o termo risco
abrangendo

tanto

riscos

positivos

(oportunidades),

como

riscos

negativos

(ameaças).
[...] Precisamos considerar as definições de risco mais abrangentes,
que capturem tanto os resultados positivos quanto os negativos. O
ideograma chinês para o termo “risco” representa muito bem essa
dualidade. É uma combinação do termo “perigo” (crise) e
“oportunidade”, e representa tanto o lado dos riscos de perda quanto
o lados de risco com oportunidades. [...] Qualquer outra abordagem
dedicada exclusivamente à minimização da exposição ao risco
(perigo) reduz também o potencial da exposição às oportunidades
(DAMODARAN, 2009, p.24).

Damodaran (2009, p.79-100) declara que o risco e a incerteza são
inerentes a todas as ações humanas desde seus primórdios. Sendo que
historicamente os eventos 10 com conseqüências negativas eram atribuídos às
divindades ou forças sobrenaturais, não havendo medida preventiva até o final da
Idade Média quando, em 1494, um monge italiano apresentou uma discussão para a
mensuração do risco através de um problema que serviu de base para as modernas
medidas de risco, a partir da probabilidade de sucesso nos jogos de carta.
Damodaran ainda contextualiza que os avanços no campo da Estatística
ampliaram a probabilidade para as incertezas cotidianas das pessoas e das
7

8

AS/NZS (Standards Australia/ New Zealand Standard).

Conseqüência: é o “resultado de um evento que afeta os objetivos” e “pode ser certa ou
incerta e pode ter efeitos positivos ou negativos sobre os objetivos. As conseqüências
podem ser expressas qualitativa ou quantitativamente. As conseqüências iniciais podem
desencadear reações em cadeia” (ABNT, 2009b, p.5).
9
incerteza: “a incerteza é o estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações
relacionadas a um evento, sua compreensão, conhecimento, sua conseqüência ou
probabilidade” (ABNT, 2009b, p.1).
As incertezas possuem diversas origens, que são os erros, as imprecisões, as
variabilidades, as ambigüidades e a ignorância (BALOI e PRICE, 2003).
10
Evento: é uma “ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias”, que
“pode consistir em uma ou mais ocorrências e pode ter várias causas”, ou ainda “consistir
em alguma coisa não acontecer” (ABNT, 2009b, p.4).
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empresas. Nesse cenário nasceu a indústria de seguros, e na primeira metade do
século XX, o crescimento do mercado financeiro trouxe a necessidade do
desenvolvimento de medidas de risco para os investimentos, tanto no âmbito de
perdas quanto no de ganhos e lucros.
Em meados da década de 1960, segundo Less (2005, p.1/2-1/5),
percebeu-se uma diferença significativa no desempenho das corporações que
realizavam gerenciamento de perdas e das que não realizavam. Empresas inglesas
elaboraram estudos sobre companhias norte americanas que conseguiram recordes
em termos de segurança de trabalho e prevenção de perdas, sendo que os
resultados apontaram o gerenciamento de riscos como o responsável por tal feito.
Less completa que, na década de 70, cresceram a conscientização e a
preocupação da população em relação aos impactos que a indústria de um modo
geral podia causar na população, nos funcionários e no meio ambiente, como por
exemplo, os materiais utilizados pela construção civil. Alguns anos depois iniciou-se
em diversos países a implementação de legislação para prevenir e controlar esses
impactos e empresas adotaram a prática do setor de engenharia de segurança do
trabalho e meio ambiente.
Crouhy (2006, p.05) defende que atualmente o gerenciamento dos riscos
e suas análises dirigem a economia moderna, influenciando na capacidade de fazer
escolhas para o futuro e a relação entre o risco e a recompensa está no centro do
processo de gestão de todas as corporações de sucesso duradouro.
A norma AS/NZS 4360 (2004, p.V) declara que “as organizações que
gerenciam risco de forma eficaz e eficiente possuem maiores chance de alcançar
seus objetivos e fazê-lo com um custo global menor”.
Less (2005, p.1/4) comenta que qualquer projeto industrial envolve risco e
que a variedade dos riscos e a vulnerabilidade de um negócio são tão significativos
que é preciso um gerenciamento de riscos explícito. A gestão de riscos é, então, a
responsável por abordar e avaliar os riscos envolvidos em todas as categorias
(tecnológico, impacto ambiental, jurídico, comercial), pois cada uma introduz novas
dimensões de imprevisibilidade ao projeto.
De acordo com Less (2005) os riscos individuais podem ser identificados
pelos gerentes de cada área, mas, muitas vezes eles não os gerenciam por
completo, ou visualizam apenas os cenários otimistas, ou ainda adiam a análise de
riscos, mas, em todo o caso, os gerentes de cada área vêem apenas uma parte da
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imagem. Ele completa que, foi justamente por isso que a gestão de riscos surgiu
como uma disciplina em si, onde uma análise da totalidade dos riscos é, então, cada
vez mais comum.
A norma NBR ISO GUIA 73 (ABNT, 2009b, p.V) enfatiza que “além de
gerenciar ameaças à realização dos seus objetivos, cada vez mais as organizações
aplicam processos de gestão de riscos e desenvolvem uma abordagem integrada, a
fim de melhorar a gestão de oportunidades potenciais”.
Damodaran (2009, p. 100) esclarece que cada empresa tem uma postura
diferente diante dos riscos; se o objetivo for grandes recompensas a empresa
precisa se expor a riscos consideráveis, já para se proteger de todos os riscos que
consiga levantar, provavelmente não conseguirá gerar lucro para os acionistas.
1.2 Objetivos
Definir uma diretriz que permita uma empresa de incorporação imobiliária
inserir uma análise qualitativa de riscos no processo da aquisição do terreno, antes
de formalizar a aquisição, na etapa inicial do ciclo de vida do projeto de um produto
imobiliário residencial.
Como objetivo secundário, permitir visualizar o nível de risco11 global do
projeto para incluir os custos do risco no orçamento e nas contingências12 do projeto.
Além de cooperar com a comparação entre diferentes projetos através das ameaças
e das oportunidades identificadas para que a empresa possa utilizar o nível de risco
como um dos critérios para selecionar o projeto mais adequado para executar.
1.3 Justificativa
Esse trabalho foca na etapa inicial de um projeto, pois é o momento que é
maior o grau de incertezas e que alterações no escopo podem trazer maior impacto,
tanto em relação a oportunidades como ameaças. E, uma porcentagem pequena

11

Nível de risco: “magnitude de um risco, expressa em termos da combinação das
conseqüências e probabilidade” (ABNT, 2009b, p.6).
12
Contingência: para o PMI (2008, p.150) “as reservas de contingência são provisões para
mudanças imprevistas, mas potencialmente necessárias e que podem resultar de riscos
ocorridos que foram identificados no registro dos mesmos”. Ainda completa que
contingência é “a quantidade de dinheiro ou de tempo necessário acima da estimativa para
reduzir o risco de derrapagens dos objetivos do projeto a um nível aceitável para a
organização”.

20

dos recursos, que serão utilizados no projeto como um todo, foram utilizados, sendo
o momento adequado para comparar projetos diferentes visando selecionar e
executar o que apresenta maiores benefícios para a empresa.
A análise de riscos permite visualizar as oportunidades e as ameaças
existentes em um projeto, o que permite que a empresa elabore uma proposta de
projeto que inclua os custos de tratamento dos riscos e o valor necessário para a
contingência, tanto de insumos, cronograma como o monetário.
A identificação dos riscos permite que a empresa possa realizar um
gerenciamento de riscos visando evitar prejuízos e potencializar os benefícios,
auxiliando a empresa a atingir seus objetivos estratégicos e aumentar o lucro.
1.4 Metodologia de investigação
A metodologia de pesquisa foi executada em três etapas. Em um primeiro
momento foram estabelecidos o tema e o objetivo do trabalho. A partir dos assuntos
centrais, que são: incorporação imobiliária, gerenciamento de projetos e riscos, foi
realizada a revisão bibliográfica a partir de normas aplicáveis, do PMI e da literatura
especializada.
A primeira etapa no ciclo de vida do projeto foi selecionada como objeto
de estudo por ser o momento onde foram utilizados poucos recursos e as alterações
possuem um grande impacto, sendo ideal para se detectar ameaças e
oportunidades. Dessa forma é possível utilizar a análise qualitativa de riscos com a
finalidade de analisar o nível global de riscos para a tomada de decisão da
conveniência ou não do projeto para a organização. E torna possível preparar o
projeto ou modificar atividades para evitar as ameaças, ao mesmo tempo em que se
implementem medidas que aumentem a chance de ocorrência de oportunidades.
A análise qualitativa de riscos foi escolhida pela possibilidade de ser
realizada mesmo com o grau de indefinições característicos da etapa. A análise
qualitativa ainda fornece resultados para a avaliação dos riscos, que por sua vez
estabelece diretrizes para o gerenciamento e plano de respostas aos riscos, além de
permitir que a viabilidade econômica e financeira possa incluir os custos envolvidos
com os riscos, obtendo um resultado mais realista. O nível de riscos pode inclusive
ser utilizado como critério de seleção de projetos.
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Na segunda etapa foi realizada uma análise crítica

13

a partir dos

posicionamentos levantados pelos diversos autores consultados na revisão
bibliográfica e da experiência profissional da autora em construtora, onde teve a
oportunidade de revisar as ferramentas e procedimentos de gestão de riscos, e em
escritório de arquitetura que realiza projetos de edificações residenciais e
corporativas.
Na terceira etapa é apresentada a proposta de diretriz para a inserção da
análise qualitativa de riscos na aquisição do terreno na etapa inicial de um projeto e
um fluxograma para um projeto de incorporação imobiliário, com ênfase na etapa
inicial, a partir: das análises críticas realizadas, do ciclo de vida de um projeto de
incorporação imobiliário apresentado por Souza, Guinji e Baía (2004), do ciclo de
vida para um projeto proposto pelo PMI (2008) e pela ISO 21500 (2011) e do fluxo
de gerenciamento de riscos da NBR ISO 31000 (2009) e pelo PMI (2008).
O trabalho é finalizado com uma análise da sua contribuição a partir da
diretriz proposta, com as conclusões e sugestões para desenvolvimento futuro.

1.5 Organização da dissertação
No primeiro capítulo é apresentado o objeto de estudo do trabalho, a
demonstração da sua importância, a contextualização e um breve histórico, além da
metodologia de pesquisa utilizada.
O segundo capítulo ‘Revisão Bibliográfica’ é conceitual e apresenta os
principais aspectos e os processos dos três assuntos centrais da dissertação, que
são: incorporação imobiliária, gerenciamento de projetos e gerenciamento de riscos,
e o relacionamento entre os temas segundo os autores e as normas utilizadas.
Já o terceiro capítulo apresenta uma análise crítica em relação aos
diversos pontos de vistas apresentadas na revisão bibliográfica e pela experiência
profissional da autora.
O quarto capítulo contém as propostas de contribuição do trabalho,
partindo da definição da diretriz, apresenta uma proposta de fluxo para implantação
das diretrizes, seguido de uma proposta de processo de implementação de
13

Análise crítica: é a “atividade realizada para determinar a adequação, suficiência e eficácia
do assunto em questão para atingir os objetivos estabelecidos. A análise crítica pode ser
aplicada à estrutura da gestão de riscos, ao processo de gestão de riscos, ao risco ou ao
controle” (ABNT, 2009b, p.8).
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gerenciamento de riscos e uma proposta de adequação do fluxo de um projeto de
um produto imobiliário residencial, com a inclusão da análise qualitativa de riscos. O
quarto capítulo é finalizado com um exemplo ilustrativo de uma análise qualitativa de
riscos, com a apresentação de uma planilha de riscos e gráficos sugeridos para
visualizar a distribuição dos níveis dos riscos do projeto.
O capítulo ‘Conclusões’ apresenta as análises finais do trabalho e
propostas para desenvolvimento futuro.

Definição do tema e objetivo
ETAPA 1
Revisão bibliográfica

ETAPA 2

Análise Crítica

Definição da diretriz
Normas

Diretriz
ETAPA 3

PMI e
literatura

Experiência
profissional
da autora

Conclusões e recomendações

Fluxograma 1 – Metodologia de pesquisa do trabalho
Fonte: Elaborado pela autora

ETAPA 4
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo são apresentados os principais conceitos que embasaram
a definição das diretrizes para a inserção da análise qualitativa de riscos na
aquisição do terreno na etapa inicial de um projeto. Primeiro são estabelecidas
algumas definições e posteriormente os processos de incorporação imobiliária,
gerenciamento de projetos e gerenciamento de riscos. Por último é apresentado o
relacionamento entre os temas.
2.1 Aspectos da Incorporação Imobiliária
Para a pesquisa da definição de incorporação imobiliária diversos autores
foram consultados, além de leis brasileiras.
O dicionário Houaiss define que incorporação é “inclusão, anexação de
uma substância ou um elemento em outro ou em um todo”, e na locução de
incorporação imobiliária é definida como “conjunto de atividades através das quais
uma pessoa física ou jurídica constrói uma edificação (p. ex., um edifício de
apartamentos) e promove a alienação14 total ou parcial das unidades autônomas que
a compõem”. E, por sua vez, uma incorporadora é definida como “firma, empresa
que promove ou administra incorporações imobiliárias”.
A Instrução Normativa nº 474/04 apresenta uma definição mais completa
de incorporador e de incorporação imobiliária, acrescentando uma descrição breve
do processo:
I - incorporador, a pessoa física ou jurídica que, embora não
efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações
ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades
autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção
sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para
efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a
incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega,
a certo prazo, preço e determinadas condições, das obras
concluídas; e
II - incorporação imobiliária, a atividade exercida com o intuito de
promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de
edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades
autônomas.
§ 2º Estende-se a condição de incorporador aos proprietários e
titulares de direitos aquisitivos que contratem a construção de
14

O dicionário Houaiss define alienação pelo termo jurídico como “transferência para outra pessoa de
um bem ou direito”. No contexto de incorporação imobiliária se refere à transferência da unidade
autônoma para o consumidor.
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edifícios que se destinem à constituição em condomínio, sempre que
iniciarem as alienações antes da conclusão das obras.

Wissenbach (2008, p.35-36), em sua dissertação, analisa a definição de
incorporação imobiliária de diversos autores e conclui que:
A definição mais abrangente vê a incorporação como o
desenvolvimento de um processo de reconfiguração do espaço de
acordo com finalidades pré-definidas. No âmbito privado este objetivo
é o lucro. Esta atividade não se confunde com a construção de
edifícios mesmo quando executada pela mesma empresa. Isso
porque ela envolve também sua concepção e planejamento, dadas
as condições da demanda, do mercado de terras e os riscos
envolvidos no negócio. Em função do lapso de tempo entre as
decisões, a aquisição do terreno, a produção e as vendas e por
envolver mais do que a produção de uma mercadoria, mas a
evolução de uma localização, a incorporação envolve antecipação de
uma situação futura, tanto em relação ao mercado como às
condições da localização.

Bontron (2007, p.63), assim como Wissenbach destacam o caráter
antecipatório da incorporação imobiliária e enfatizam que a escolha da localização
antecipa necessidades econômicas e sociais. Os autores afirmam que a
incorporação imobiliária é um investimento em longo prazo.
González (1998, p.75), na sua definição de incorporação imobiliária,
relaciona os principais agentes envolvidos:
A idéia da incorporação imobiliária é a promoção do
empreendimento, unindo os esforços dos interessados, tais como
proprietários de terrenos, construtores e adquirentes, os quais,
isoladamente não atingiriam os objetivos, por falta de recursos ou de
prática no meio.

Batalha-Vasconcelos

(2007,

p.

85)

defende

que

o

objetivo

da

incorporação imobiliária é a construção de uma edificação para venda, sempre antes
da conclusão das obras e da utilização do condomínio. Este autor considera que o
incorporador tem o papel de coordenar os serviços para execução da atividade,
podendo fazê-lo diretamente ou terceirizando.
Pascale (2005, p.19-20) aponta que o segmento residencial demanda
grande volumes de investimentos, enfatizando a necessidade da obtenção de
informações compatíveis com os riscos do negócio que sejam suficientes para
escolher a localização e definir atributos que os potenciais compradores valorizem.
Ele considera que isso pode “auxiliar na formatação do produto, maximizando sua
competitividade e favorecendo a manutenção do desempenho do empreendimento
dentro dos patamares esperados pelo empreendedor”.
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Incorporação imobiliária
Incorporadora
- Concepção
- Planejamento
- Coordenação
- Responsabilidade
- Assume os
riscos

Proprietário do
terreno
- Venda do
terreno

Construtora
- Produção do
empreendimento
(construção)

Vendas
- Divulgação e
vendas

Recursos:
- Próprio; ou
- Investidor; ou
- Financiamento
bancário.

Cliente
- Investidor: lucro
com revenda; ou
- Investidor:
compra para
obter renda com
locação; ou
- Consumidor
final: compra para
moradia própria
(consumidor final)
Recursos:
- Próprio; ou
- Financiamento
bancário.

Tempo
Concepção

Caráter
antecipatório

Alienação e uso
do empreendimento

Figura 2 – Incorporação imobiliária: partes envolvidas
Fonte: Elaborado pela autora a partir das referências bibliográficas

Sobre o mercado imobiliário o mesmo autor (2005, p.21) esclarece que o
segmento residencial é influenciado no lado da oferta pelos níveis de demanda e
disponibilidade de recursos para financiamento no mercado. E, recebe influências
pela demanda, através das taxas de emprego e de renda, que estão relacionadas
com o aquecimento do mercado, além do acesso a financiamentos. Tanto a oferta
quanto a demanda, são afetadas por indicadores macroeconômicos como inflação,
taxas de juros, etc.
Wissenbach (2008, p. 31) também considera o financiamento habitacional
como questão central, uma vez que, na maioria dos casos a compra só é possível
quando existe crédito. Além de afetar o consumidor, o volume de financiamento
disponível impacta também o produtor que necessita de recursos para desenvolver
seu produto.
Há três tipos de clientes, segundo Pascale (2005, p.6-9), sendo que o
primeiro é quem compra a unidade residencial para utilizá-la como moradia, o
segundo é o que a compra ainda na planta para revendê-la no final ou após o
término das obras (quando estiver mais valorizada e com menores riscos para o
comprador), e o terceiro que a adquire para obter renda a partir da locação do
mesmo. O autor refere que o referencial da qualidade pode estar referenciado nos
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três tipos de clientes e no caso do usuário irá variar de acordo com aspectos sociais,
culturais, econômicos, pessoais, etc., não sendo uniforme. A decorrência desta
situação é a necessidade segmentar os clientes potenciais em vários perfis para
identificação de demandas e elaboração de produtos específicos.
Rocha (1993) argumenta que o incorporador não consegue desenvolver
produtos para satisfazer cada um dos compradores se o referencial da qualidade
estiver no mercado. Como estratégia ele recomenda não apenas a segmentação,
mas também levantar quais são os atributos mais relevantes e quais são
secundários, priorizando atender os prioritários.
Uma questão que os autores consultados colocam como central para a
incorporação imobiliária é a localização dos empreendimentos.
Wissenbach (2008, p. 29-30) esclarece que a imobilidade da produção
habitacional, o alto custo e a longa duração impõem um ciclo mais lento na
realização de um investimento, atrelando as características da localização ao valor
do imóvel e da liquidez e não apenas aos aspectos intrínsecos (área, padrão
construtivo, etc.). Pode ocorrer que, ao longo do tempo, a dinâmica urbana leve um
empreendimento à valorização ou degradação. O autor conclui que “o consumo da
habitação é também consumo de espaço”.
Pascale (2005, p.18-19) afirma que o fato de um empreendimento ter uma
localização fixa torna o mercado imobiliário diferente dos outros mercados,
apresentando uma característica única enquanto acessibilidade, infra-estrutura e
vizinhança, que acarreta desequilíbrio dos preços de produtos semelhantes. Quanto
ao produto em si, o autor aponta que a variação é proveniente de características
como a metragem, tipologias e padrões de acabamento, sendo que o usuário pode
modificar a qualidade e as características internas do imóvel, porém não compete a
ele a manutenção ou modificação das características de localização, mas sim aos
investimentos públicos e privados, além da dinâmica da cidade.
O setor público, para Pascale (2005, p.30-31), é um dos agentes
responsáveis pela transformação da qualidade de uma localização, que poderá
valorizar ou desvalorizar os empreendimentos, pois é o responsável por fornecer a
infra-estrutura, equipamentos públicos de saúde, educação e acessibilidade, além
de influenciar e definir os possíveis padrões de adensamento urbano através da
legislação de uso e ocupação do solo. Ele aprofunda, ponderando que as
intervenções públicas podem gerar impactos positivos, por exemplo, com a

27

implantação de parques e vias, ou negativos, como com a implantação de um aterro
sanitário ou de um presídio.
Alguns dos fatores, de acordo com Pascale, que levam um incorporador a
optar por um terreno em determinada região são: relação entre oferta e demanda
disponibilidade de terreno, “potencial de adensamento permitido (legislação),
aglomeração (vantagem de aglomeração e saturação), imagem do local (marketing
imobiliário), entre outros”.
Wissenbach (2008, p.45) descreve que há uma grande quantidade de
operários da construção civil, porém, em sua maioria possuem salários baixos e
reduzida qualificação, do ponto de vista técnico e da educação básica. Com isso, há
uma dupla barreira para uma inovação tecnológica: dificilmente ela consegue ser
financeiramente mais favorável do que o uso de mão-de-obra barata e devido à
baixa qualificação e escolaridade uma inovação exigiria treinamento para
qualificação técnica e até educação básica.
2.1.1 Processos de incorporação imobiliária
Esse item apresenta os processos que fazem parte de um projeto de
incorporação. A itemização proposta no fluxo de Souza; Guinji e Baía (ver
fluxograma2) foi adotada como referência para a organização desse tópico. As
colocações dos demais autores consultados estão no item correspondente
enumerado de 2.1.1.I ao2.1.1.IX.
2.1.1.I. Definição da estratégia competitiva, planejamento e metas empresariais
Ver item 2.2.3 Estratégia Empresarial.
2.1.1.II. Definição do produto, estudo de viabilidade e aquisição do terreno
2.1.1.II.a) Definição do produto:
Kallas e Landi (1992, p.11) ressaltam que “a concepção de um
empreendimento deve considerar aspectos técnicos, econômicos, financeiros,
comerciais, entre outros”.
Souza, Guinji e Baía (2004, pg.63) esclarecem que a definição clara do
produto é fundamental antes de se iniciar qualquer ação de um empreendimento,
uma vez que esta atitude está diretamente relacionada com o sucesso do produto,

28

por orientar a aquisição do terreno, a escolha de parceiros e os demais processos e
atividades necessários. Porém, contextualizam que, no cenário atual, devido à
carência de terrenos, informações inconsistentes das necessidades do público alvo
e demais adversidades do mercado imobiliário, o mais comum é que primeiro se
selecione um terreno para depois realizar o estudo do produto que é viável.
Os autores destacam que:
Este projeto deve ser coordenado pelos diretores da empresa
incorporadora e deve envolver todos os setores gerenciais, como o
de vendas, marketing, construção, atendimento ao cliente e
administração da carteira de cobrança.
[…] A definição do produto consiste, portanto em analisar as várias
informações relacionadas às necessidades dos clientes e de
mercado, dos concorrentes e da própria empresa incorporadora e
adequá-las da melhor forma, traduzindo essas informações em
requisitos do produto imobiliário a ser lançado pela empresa
(SOUZA; GUINJI; BAÍA, 2004, p.65)

Matsumoto (2011, p. 67) complementa que “a base da definição do
produto é composta por: público alvo, mercado imobiliário e definição estratégica da
empresa”. A empresa precisa levantar qual a demanda existente para seu público
alvo e quais os atributos desejados e as necessidades em relação a: área privativa,
infra-estrutura, serviços, prazo de entrega, padrão de acabamento e estilo
arquitetônico. Em relação ao mercado, ele considera importante levantar as
características dos produtos oferecidos, o preço de vendas e a estratégia dos
empreendimentos concorrentes.
2.1.1.II.b) Diretrizes para aquisição do terreno:
Segundo Souza, Guinji e Baía (2004, pg.67) apenas a partir das diretrizes
da definição do produto é possível iniciar a busca por terrenos. Os autores apontam
algumas estratégias para agilizar esse processo, como criar parcerias na busca por
terrenos com empresas imobiliárias, motivá-las e orientá-las, além de elaborar um
banco de dados de terrenos e mantê-lo atualizado.
2.1.1.II.c) Seleção e análise inicial do terreno
Souza, Guinji e Baía (2004, pg.67) recomendam que a primeira etapa
para a seleção do terreno seja uma visita in loco para levantar características e a
coleta de dados a partir de um questionário padrão que a incorporadora deve
desenvolver previamente. As informações coletadas devem passar para a gerência
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FLUXO DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA
2.1.1.I. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA COMPETITIVA,
PLANEJAMENTO E METAS EMPRESARIAIS

2.1.1.II. DEFINIÇÃO DO PRODUTO, ESTUDO DE VIABILIDADE E
AQUISIÇÃO DO TERRENO

a)
b)
c)
d)
e)

definição do produto
diretrizes para aquisição do terreno
seleção e análise inicial do terreno
estudo de viabilidade
Negociação e aquisição do terreno

Foco do
trabalho

2.1.1.IX.AVALIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Fluxograma 2 – Fluxo de incorporação imobiliária
Fonte: Souza, Guinji e Baía (2004, p. 32) – adaptação

2.1.1.VIII. GESTÃO DO ATENDIMENTO AO CLIENTE

2.1.1.VII. GESTÃO DA CONSTRUÇÃO

2.1.1.VI. GESTÃO DE CONTRATOS E DA
CARTEIRA DE COBRANÇA

2.1.1.V. GESTÃO DA PROMOÇÃO
E VENDAS

2.1.1.IV. GESTÃO DE
PROJETOS E DA
DOCUMENTAÇÃO
PARA
INCORPORAÇÃO

2.1.1.III. GESTÃO DO EMPREENDIMENTO

RETROALIMENTAÇÃO

FASE I
CONCEPÇÃO
E
LANÇAMENTO

FASE II
EXECUÇÃO
PÓS-VENDA

FASE III
ENTREGA

FASE IV
PÓSENTREGA
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responsável na incorporadora que, se for de interesse, deve contatar os
representantes do terreno para avaliar a possibilidade da comercialização. O autores
discorrem que, posteriormente, essas informações devem ser passadas para o setor
jurídico da incorporação avaliar as informações pertinentes.
Matsumoto (2011), em sua dissertação, apresenta uma série de
elementos que devem ser levantados e analisados em relação ao terreno durante o
processo de seleção e análise. Ele recomenda que apenas se a avaliação desses
itens for positiva, e a diretoria aprovar o terreno, a etapa de estudo de viabilidade
pode ser iniciada, ver anexo A – tabela 6: Características a serem analisadas para
estudo de viabilidade de um terreno (antes da aquisição) para a cidade de São
Paulo.
Para Matsumoto (2011, p.88-94) primeiro é realizada a analise das
características físicas do lote e a infra-estrutura existente na região. Posteriormente
o solo, através de uma sondagem para estudo do custo da fundação e contenção
através da identificação do tipo do solo, sua resistência e levantamento da existência
de lençol freático, além de levantar as espécies arbóreas existentes e se precisarão
de projeto de corte e remanejo. O autor acrescenta que é necessário verificar se não
existem condições restritivas como feiras livres, cursos d’água, área sujeita à
inundação, alguma faixa não edificante estabelecida para o terreno, ou
contaminação do solo, além da legislação de Uso e Ocupação do Solo, para
estabelecer as restrições para o design da edificação.
2.1.1.II.d) Estudo de viabilidade
Para os autores consultados o estudo de viabilidade é composto por um
estudo de massa, no nível de um design preliminar de arquitetura, com as
informações necessárias para executar a viabilidade econômica e financeira do
empreendimento no terreno em questão.
Para Souza, Guinji e Baía (2004, p. 67-75) a partir das informações do
terreno, das variáveis do mercado imobiliário, do financeiro e do setor da construção
civil e baseando-se no levantamento de todos os custos envolvidos, o objetivo do
estudo de viabilidade é projetar os prováveis resultados financeiros e econômicos
para o empreendimento. Para isso é desenvolvido um estudo de massa levando em
consideração o provável volume e área construída do empreendimento, com base
na legislação de uso e ocupação do solo vigente. O setor de design é o responsável
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pela elaboração do estudo de massa que normalmente é desenvolvido por
projetistas parceiros, mas pode ser feito internamente pela incorporadora.
Os autores ainda indicam que, na segunda etapa é realizado o estudo da
viabilidade econômica e financeira do empreendimento, onde os custos dos insumos
e das atividades são projetados, desde a aquisição do terreno até ponto de venda e
despesas indiretas. Por fim, deve ser estimada a receita das vendas ao longo do
tempo e, para concluir o estudo de viabilidade, deve ser realizada uma análise crítica
por uma equipe multidisciplinar, com: área técnica, área de design, área jurídica,
área de atendimento ao cliente, área de vendas e marketing, área de incorporação e
área financeira.
Souza, Guinji e Baía (2004, p.74) esclarecem que o resultado do estudo
de viabilidade é a definição do interesse na aquisição do terreno, se a eficiência
econômica e financeira do empreendimento é atraente, além de recomendar
orientações para aumentar a eficiência do design, análise dos resultados do projeto
e diretrizes para negociação e aquisição do terreno.
Matsumoto (2011, p.9) considera que o estudo de viabilidade é
fundamental na decisão da aquisição de um terreno e permite uma negociação
comercial compatível com os recursos disponíveis, ao mesmo tempo em que
possibilita um melhor planejamento para o desenvolvimento do produto e aprovação
do design junto aos órgãos públicos. A análise de viabilidade deve fornecer a
previsão da taxa interna de retorno, valor geral de vendas, margem, lucro, índice de
lucratividade, o mês e valor máximo de exposição do caixa, além da análise de
sensibilidade e análise de cenários.
2.1.1.II.e) Negociação e aquisição do terreno
Segundo Matsumoto (2011, p.93-94) o fechamento do terreno consiste na
assinatura de venda e compra com as minutas estipuladas pelos compradores e
vendedores, considerando todas as condicionantes, como eventuais acordos e
destratos com inquilinos existentes no terreno. A consolidação ocorre através da
escritura pública de venda e compra (ou de permuta) do terreno, que transmite a
posse do terreno para a incorporadora.
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2.1.1.III. Gestão do empreendimento
Nesta etapa ocorrem os seguintes processos: planejamento e controle
físico do empreendimento; planejamento e controle do resultado financeiro do
empreendimento;

planejamento

e

controle

do

resultado

econômico

do

empreendimento, capacitação da equipe e controle dos recursos financeiros
(SOUZA; GUINJI; BAÍA, 2004, p. 35).

2.1.1.IV. Gestão de projetos e da documentação para incorporação
Segundo Souza, Guinji e Baía (2004, p.35) os processos que fazem parte
dessa etapa são: planejamento técnico e financeiro dos projetos, documentação
para incorporação, qualificação e avaliação de fornecedores de design, briefing e
contratação de fornecedores de design, legalização do terreno e design legal,
gerenciamento

da

documentação

para

incorporação,

gerenciamento

físico/financeiro, e coordenação técnica do design.
O gerenciamento de design, segundo Souza, Guinji e Baía (2004, p. 9091) envolvem: a escolha, contratação, avaliação e pagamento dos projetistas; a
elaboração do planejamento das etapas de desenvolvimento com as datas de
entrega dos designs, que permitam o planejamento e o acompanhamento da
construção; além do controle dos recursos financeiros necessários.
A coordenação de design é responsável pelas seguintes atividades no
processo do design: identificar interfaces e seus responsáveis, estabelecendo fluxo
de comunicação, definir as diretrizes do design a partir do que foi definido na etapa
II., compatibilizar os projetos das diversas disciplinas, compatibilizar o design com a
execução, definir padrões dos documentos, controlar as revisões, aprovar os
produtos.
O setor de design coordena o desenvolvimento do design das diversas
disciplinas (arquitetura, estrutura, vedações, etc.) realizado pelos projetistas
externos. A etapa de design se inicia nas primeiras etapas do empreendimento e é
concluída apenas na sua entrega. O design adequado é o que visa atender as
estratégias da incorporadora e as necessidades do usuário, das empresas de design
e da construtora, além de procurar atender aos interesses e necessidades de cada
uma das disciplinas, obtendo uma solução construtiva eficiente e compatibilizada,
ocorrendo em paralelo com outros processos (SOUZA, GUINJI; BAÍA, 2004, p. 87).
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Sobre o setor de design legal, Souza, Guinji e Baía (2004, p.89) definem:
Constitui a configuração técnico-jurídica da solução arquitetônica
proposta para o empreendimento, considerando as exigências
contidas nas etapas anteriores, nos requisitos legais e nas normas
técnicas de apresentação e representação gráficas exigidas pelos
órgãos competentes.

2.1.1.V. Gestão da promoção e vendas
Os processos que fazem parte dessa etapa são: estratégia de promoção
e de vendas; planejamento comercial, físico e financeiro; qualificação e avaliação de
parceiros e fornecedores de serviços de promoção e de vendas; contratação de
fornecedores de serviços de promoção e de vendas; definição do preço de venda;
elaboração do contrato padrão de compra e venda de imóveis; gerenciamento físico
e financeiro e coordenação da promoção do empreendimento; administração da
equipe de vendas; pesquisa e telemarketing; gerenciamento físico e financeiro e
qualidade das vendas (SOUZA; GUINJI; BAÍA, 2004, p. 38).
A Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio) define o
lançamento de um empreendimento como o início da sua comercialização desde
que caracterizado por ao menos dois dos seguintes itens:
•

Anúncio de vendas na mídia;

•

Distribuição de material publicitário/ promocional nas ruas;

•

Abertura de plantão de vendas no local ou em qualquer outro local,
desde

que

o

endereço

do

novo

empreendimento

esteja

identificado;
•

Distribuição de malas diretas a potenciais interessados;

•

Divulgação em sites e portais da Internet, explicitamente em
páginas públicas, ou por distribuição controlada de e-mails de
divulgação.

2.1.1.VI. Gestão de contratos e da carteira de cobranças
Os processos que fazem parte desta etapa são: planejamento para
gestão de contratos e carteira de cobrança; gerenciamento de contratos;
gerenciamento da carteira de cobrança; regularização financeira; e desligamento
(SOUZA; GUINJI; BAÍA, 2004, p. 38).
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2.1.1.VII. Gestão da construção
Os processos que fazem parte desta etapa são: planejamento técnico,
físico e financeiro da obra; qualificação e avaliação de construtoras; qualificação e
avaliação de construtoras; contratação de construtoras; gerenciamento técnico,
físico e financeiro da obra; regularização da conclusão da obra (SOUZA; GUINJI;
BAÍA, 2004, p. 39).

2.1.1.VIII. Gestão do atendimento ao cliente
Os processos que fazem parte desta etapa são: estratégias para
atendimento e comunicação com o cliente; gerenciamento do atendimento ao
cliente,

inclusive

na

pós-venda;

instalação

do

condomínio;

entrega

do

empreendimento; assistência técnica; avaliação pós-ocupação (SOUZA; GUINJI;
BAÍA, 2004, p. 39-40).

2.1.1.IX. Avaliação do empreendimento
Os processos que fazem parte desta etapa são os relativos aos
resultados e indicadores. Os resultados do empreendimento são avaliados, ocorre a
análise crítica dos fornecedores e dos resultados dos produtos, além da
retroalimentação para revisão da estratégia competitiva, do planejamento estratégico
e das metas empresariais, quando for o caso (SOUZA; GUINJI; BAÍA, 2004, p. 39).
2.2 Aspectos do gerenciamento de projetos
Este item apresenta o gerenciamento de projetos através das definições
para projeto e gerenciamento de projetos, depois os processos e as áreas de
conhecimento que fazem parte do gerenciamento de projetos, com destaque para a
gestão da qualidade, finalizando com a relação entre projetos e estratégia
empresarial.
Os autores consultados definem projeto como um conjunto de atividades
que visa alcançar um objetivo estabelecido, seja ele a produção de um produto ou
de serviço, conforme esquema1.
A norma ISO 31000 (ABNT, 2009a, p.8) define que um projeto é um
conjunto único de processos de atividades coordenadas e controladas com datas de
início e término para alcançar um objetivo, sendo que os resultados precisam estar
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em conformidade com requisitos específicos, incluindo restrições como: tempo,
custo e recursos. Essa norma esclarece que, apesar de existirem semelhanças,
cada projeto é único e as diferenças podem ocorrer nos fornecedores, nas partes
interessadas, nos recursos utilizados e na forma que os processos são adaptados
para criar as entregas.
O PMI (2008, p.11) também define projeto como um esforço temporário,
mas especifica que visa criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Quanto ao
termo temporário o PMI esclarece que um projeto deve ter sempre um início e um
término definido e o último ocorre sempre que os objetivos forem alcançados, ou
quando este se torna impossível ou desnecessário.
Porém, as organizações não desenvolvem apenas projetos, os seus
trabalhos podem ser projetos ou operacionais. Para a norma ISO 21500 (2011, p.11)
a diferença entre operações e projetos é que as primeiras são realizadas por
equipes relativamente estáveis através de processos contínuos e repetitivos e estão
focados na sustentação da organização. Já os projetos são realizados por equipes
temporárias, não são repetitivas e criam entregas únicas.

Definição dos
objetivos e
escopo

Início

Processos e
atividades
coordenadas

Alcance dos
objetivos
(ISO), produto,
serviço ou
resultado
(PMI)

Fim

Esquema 1 – Definição de Projeto.
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos conceitos apresentados na norma ISO (2011, p.8)
e PMI (2008, p.11).

Uma vez apresentadas as definições de projeto e sua diferença em
relação a um trabalho operacional é possível estabelecer o que é um gerenciamento
de projetos.
Para a norma ISO 21500 (2011, p.8-9) gerenciamento de projeto é a
aplicação de métodos, ferramentas, técnicas e competências para um projeto. Inclui
a integração das várias fases do ciclo de vida do projeto e é realizado através de
processos que devem estar alinhados em uma visão sistêmica. Cada fase do ciclo
de vida do projeto tem resultados revistos regularmente para atender às exigências
do patrocinador, do cliente e outras partes interessadas.
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O gerenciamento de projetos é definido pelo PMI (2008, p.38) como:
A aplicação de conhecimento, de habilidades, de ferramentas e
técnicas a uma ampla gama de atividades para atender aos
requisitos de um determinado projeto. Os gerentes de projetos fazem
isso ao padronizar tarefas rotineiras para obter resultados repetitivos
e reduzir o número de tarefas que poderiam ser negligenciadas ou
esquecidas.

Kerzner (1992, p.4-5), por sua vez, amplia a definição ao incluir a
necessidade de considerar as estimativas de tempo, custo e desempenho, além do
esforço para manter boas relações com o cliente.
O gerente de projetos é definido pela norma ISO 21500 (2011, p.6-20)
como o responsável para atingir os requisitos do projeto e direcionar o desempenho
das atividades conforme planejado, além de gerenciar as diversas interfaces
técnicas, administrativas e organizacionais dentro do projeto. O PMI (2008, p.323)
apresenta uma definição mais genérica, onde o gerente de projetos é a pessoa que
a organização designa para atingir os objetivos do projeto.
Para facilitar a gestão e o controle das pessoas envolvidas e das
atividades relacionadas os projetos são divididos em etapas sequenciais, que juntas
são chamadas de ciclo de vida.
A Norma ISO 21500 (2011, p.8) e o PMI (2008, p.21) definem que ciclo de
vida é o conjunto das fases que compõem um projeto sequenciadas de forma lógica
do início ao fim para facilitar a gestão. O PMI ressalta que, em alguns momentos, as
fases podem se sobrepor, e a divisão pode ser feita de acordo com a necessidade
da organização ou do projeto, mas o usual seria:
1. Início do Projeto
2. Organização e Preparação
3. Execução do Trabalho do Projeto
4. Encerramento do Projeto
Anselmo (2009, p.51) observa que o termo ciclo de vida é empregado
porque “ciclo” representa um espaço finito, uma vez que o projeto é um esforço
temporário, onde uma série de atividades é realizada em ordem lógica. O termo
“vida” refere-se ao surgimento e desaparecimento do projeto (nascimento,
crescimento, maturação, declínio e morte).
Nográfico2 há a representação dos níveis de custo e de pessoas ao longo
do ciclo de vida de um projeto. É possível constatar que o nível de custo e de
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pessoas é baixo no início do ciclo de vida de um projeto, aumentando até alcançar
seu valor máximo durante sua execução, caindo rapidamente conforme o projeto é
concluído.
O encerramento do projeto, segundo as fontes consultadas, representa o
momento em que os objetivos são alcançados. Porém, há diferentes interpretações
do que os objetivos englobam (ver tabela 1).

Foco do
trabalho
Organização
e
Preparação

Execução do
Trabalho do Projeto

Encerramento
do
Projeto

Nível de Tempo e Equipe

Início do
Projeto

Saídas do
Gerenciamento
de Projetos

Plano de
abertura

Plano de
gerenciamento
de Projeto

Aprovar
entregas

Arquivar os
documentos de
projeto

Tempo

Gráfico 2: Nível típico de custos
Fonte: PMI (2008, p. 22)

O PMI (2008, p.226) define que “os objetivos podem incluir escopo,
cronograma, custo e qualidade”. A norma NBR ISO GUIA 73 (ABNT, 2009b, p.1)
amplia esse conceito ao declarar que “os objetivos podem ter diferentes aspectos
(tais como metas financeiras, de saúde e segurança e ambientais) e podem aplicarse em diferentes níveis (tais como estratégicos, em toda a organização, de projeto,
de produto e de processo)”.
Nicholas e Kerzner focam o objetivo na satisfação do usuário final.
Nicholas (2008, p. xxxi) considera que o objetivo é obter o desempenho esperado
pelo cliente final em relação ao orçamento, ao prazo, requisitos de desempenho,
com os recursos e entregas de acordo com as especificações, qualidade e
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tecnologia especificada. Kerzner (2002, P.44-45) coloca como fatores secundários
de objetivo questões externas ao projeto, como aceitação do cliente, sociedade,
órgãos governamentais, e ressalta que a prova da aceitação do cliente é obtida
quando o mesmo permite a utilização de seu nome como referência.
Bannerman (2008, p. 3-7) amplia a definição de sucesso de projeto
incluindo o item adequação do processo utilizado, obtenção dos benefícios, objetivos
de negócio e contribuição para a estratégia organizacional. No entanto Anselmo
(2009, p. 55) concentra as diversas definições ao enunciar que “um projeto pode ser
considerado um sucesso se for realizado dentro dos parâmetros exigidos de
processos, gerenciamento de projetos, produtos gerados e atendimento às
necessidades estratégicas e do negócio tanto na empresa executora quanto da
compradora”.
Tabela 1 – Critérios de objetivos de Projeto
Item
1
2

Critério
Gerenciamento de projetos: Escopo,
cronograma, custo e qualidade
Processo

3

Estratégia empresarial

4
5
6
7
8
9

Estratégia de negócio
Saúde, segurança e ambiente
Cliente ou usuário final
Sociedade e órgãos governamentais
Produto
Pessoas interessadas

Autor
ISO 21500, PMI, NICHOLAS,
KERZNER, BANNERMAN
ISO 21500, PMI, NICHOLAS,
KERZNER, BANNERMAN
ISO 21500, KERZNER,
BANNERMAN
KERZNER, BANNERMAN
ISO 21500
KERZNER, ANSELMO
KERZNER, NICHOLAS
ISO 21500, ANSELMO, KERNER
ISO 21500, BANNERMAN,
ANSELMO

Fonte: Elaborado pela autora

2.2.1 Processos e Áreas de conhecimento
A literatura estabelece quais são os processos e as áreas de
conhecimento de um gerenciamento de projeto. As áreas de conhecimento são os
temas ou assuntos, tais como qualidade, escopo, tempo, entre outros. A tabela
2identifica alguns processos que fazem parte do gerenciamento de projetos, a partir
da relação entre os grupos de processos e as áreas de conhecimento, segundo a
norma ISO 2150.
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A norma ISO 21500 (2011, p.16) indica que os processos são aplicáveis
ao projeto como um todo ou para fases individuais e aponta seis grupos: iniciação,
planejamento, execução, controle, encerramento e gestão de interação e relação
dos processos de gerenciamento de projetos. Mas alerta que não necessariamente
todos irão ocorrer em um projeto e podem ocorrer em simultâneo em algum
momento.
Tabela 2 – Processos de gerenciamento de projetos de referência cruzada para grupos de
processos e Assunto
Áreas de
conhecimento
Integração

Partes
interessadas
Escopo

Recursos

Grupos de Processos
Implementação Controle

Iniciação

Planejamento

Desenvolvimento
do termo de
abertura

Desenvolvimento
do
plano
de
projeto

Direcionamento
dos trabalhos
do projeto

Identificação das
partes
interessadas
-

-

Gerenciamento
das partes
interessadas
-

Definir equipe de
projeto

Tempo

-

Custo

-

Risco

-

Qualidade

-

Aquisição

-

Comunicação

-

Definição do
escopo
Criação da EAP
Definição das
atividades
Estimativa dos
recursos
Definição da
organização do
projeto
Seqüência das
atividades
Estimativa da
duração das
atividades
Definir
cronograma
Estimativa dos
custos
Desenvolver
orçamento
Identificação de
riscos
Avaliar riscos
Planejamento da
qualidade
Plano de
aquisição
Plano de
comunicação

Controle do
desenvolvimento
do projeto
Controle das
alterações
-

Encerramento
Encerramento
do projeto
Coleta de
lições
aprendidas
-

Controle do
escopo

-

Controle dos
recursos
Gerenciamento
da equipe de
projeto
Controle do
cronograma

-

Controle dos
custos

-

Tratar riscos

Controle dos
riscos

-

Executar a
garantia da
qualidade
Seleção dos
fornecedores
Distribuir
informação

Executar o
controle da
qualidade
Administração
dos contratos
Gerenciar
comunicação

-

Desenvolver
equipe de
projeto
-

-

Nota: Esta tabela não representa a ordem cronológica
Fonte: traduzido da norma ISO 21500 (2011, p. 15)

-

-
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O PMI (2008, p. 38), por sua vez, define que “um processo é um conjunto
de ações e atividades inter-relacionadas, que são executados para alcançar um
produto, resultado ou serviço definido”, sendo que “os processos de gerenciamento
de projetos garantem o fluxo eficaz do projeto ao longo de sua existência. Esses
processos abrangem as ferramentas e as técnicas envolvidas na aplicação de
habilidades e capacidades”. O PMI elenca cinco processos, se diferenciando da
norma ISO uma vez que o terceiro processo é denominado “monitoramento e
controle”, além de não apresentar como grupo de processos “gestão de interação e
relação dos processos”, apesar de enfatizar a importância da integração dos
processos, uma vez que uma alteração em um projeto pode impactar outro
processo.
Tabela 3 – Comparação dos processos apresentadas pelo PMI
e pela norma ISO 21500.
ISO 21500

2.2.1.1.I.
2.2.1.1.II.
2.2.1.1.III.
2.2.1.1.IV.
2.2.1.1.V.
2.2.1.1.VI

PMI
Iniciação
Planejamento
Execução
Controle
Monitoramento e controle
Encerramento
Gestão da interação e
relação dos processos

Fonte: Elaborado pela autora

A definição dos grupos de processo de gerenciamento de projeto é
descrita do item 2.2.1.1.I ao 2.2.1.1.VI:
2.2.1.1.I. Grupo de processos de iniciação
Os processos de iniciação são utilizados para iniciar uma fase de projeto
ou projeto, definir o propósito ou objetivo, autorizar o trabalho do projeto. Os projetos
devem ter um termo de abertura que serve para formalizá-lo e identificar suas fases,
entregas, definir o gerente de projeto, o patrocinador, as responsabilidades, os
envolvidos, os objetivos, resultados esperados, análise financeira, premissas,
restrições, o alinhamento com a estratégia da corporação, bem como autorizar
formalmente o projeto (ISO 21500, 2011, p.16-20 e PMI, 2008, p.61).
2.2.1.1.II. Grupo de processos de Planejamento:
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A partir das informações coletadas no processo de iniciação e
organização, os processos de planejamento determinam e desenvolvem o plano de
trabalho de forma a planejar os processos de execução para atingir os objetivos do
projeto (ANSELMO, 2009, p.78 e PMI, 2008, p.61).
A Norma ISO 21500 (2011, p.16-20) esclarece que os processos de
planejamento definem os planos, que são documentos que especificam os papéis,
responsabilidades, procedimentos específicos, controle de mudanças, custos de
comunicação, saídas dos processos, as linhas base para medir o desempenho,
ações necessárias para definir, integrar e coordenar os esforços, entre outros que
sejam necessários. E os planos podem ser do gerenciamento de projetos ou de
quaisquer assuntos específicos de forma detalhada como escopo, qualidade, riscos,
entre outros.
2.2.1.1.III. Grupo de processos de Execução:
Os processos de execução são empregados para realizar as atividades
de gerenciamento de projetos e apoiar a produção de acordo com os planos do
projeto (ISO 21500, 2011, p.16e PMI, 2008, p.61).
2.2.1.1.IV. Grupo de processo de Controle:
Os processos de controle são utilizados para monitorar, medir e controlar
o desempenho real do projeto contra o plano do projeto para que solicitações de
mudanças e ações preventivas e corretivas possam ser tomadas quando
necessário. Estes precisam ocorrer durante todo o desenvolvimento do projeto,
utilizando-se de medição de desempenho, análise de tendência e análise de
mudanças, visando garantir o objetivo do projeto (ISO 21500, 2011, p.16-22). O PMI
(2008, p.61) e Anselmo (2009, p.82) enfatizam que identificar e iniciar mudanças
necessárias são aspectos fundamentais para o sucesso do projeto (PMI, 2008,
p.61).
2.2.1.1.V. Grupo de processos de Encerramento:
A norma ISO 21500(2011, p.22) e o PMI (2008, p.61) definem que os
processos de encerramento têm como objetivo o encerramento formal de uma fase
ou do projeto e verificar se as entregas, os processos e as atividades estão de
acordo com o planejado. No encerramento todos os documentos do projeto devem
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ser coletados e arquivados de acordo com os padrões de qualidade vigentes e todo
o pessoal do projeto e os recursos devem ser liberados.

Esquema 2 – Grupos de processos e suas interações
Fonte: norma ISO 21500 (2011, p.17)

A norma ISO 21500 (2011, p.23) menciona ainda a necessidade de
coletar as lições aprendidas, com o propósito de avaliar o projeto e recolher
experiências para beneficiar projetos futuros.
2.2.1.1.VI. Grupo de processos de Gestão de interação e relação dos processos de
gerenciamento de projeto:
A gestão de um projeto começa com o grupo de processos de iniciação e
termina com o grupo de processo de encerramento. A interdependência entre os
grupos de processos exige a existência do grupo de processos Integração para
coordenar as interações (ISO 21500, 2011, p.16). Ver esquema 2.
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Controle

Iniciação

Planejamento

Encerramento

Execução

A norma ISO 21500 aponta dez áreas de conhecimento: integração,
partes interessadas, escopo, recursos, tempo, custo, risco, qualidade, aquisição e
comunicação. O PMI aborda partes interessadas nas outras áreas de conhecimento,
sobretudo em comunicação, e, ao invés de recursos apresenta recursos humanos
(ver tabela 4).
2.2.1.2.I. Integração:
Para a norma ISO:21500 (2011, p.18) e para o PMI (2008, p. 6) a
integração dos processos é necessária para identificar, definir, combinar, unificar,
coordenar, controlar e finalizar as diversas atividades e processos relacionados ao
projeto.
Tabela 4 – Comparação de áreas de conhecimento
apresentadas pelo PMI e pela norma ISO 21500.
ISO 21500

2.2.1.2.I.
2.2.1.2.II.
2.2.1.2.III.
2.2.1.2.IV.
2.2.1.2.V.
2.2.1.2.VI.
2.2.1.2.VII.
2.2.1.2.VIII.
2.2.1.2.IX.
2.2.1.2.X.

PMI
Escopo
Tempo
Custo
Risco
Qualidade
Aquisição
Comunicação
Integração
Recursos
Recursos humanos
Partes interessadas
-

Fonte: Elaborado pela autora

2.2.1.2.II. Partes interessadas:

44

Inclui os processos para identificar e envolver o patrocinador, o cliente e
outras partes interessadas do projeto, entender suas necessidades e exigências,
gerir as suas expectativas e tratar de suas questões à medida que ocorrem, sendo
necessário tato para negociar quando houver opiniões divergentes e, em alguns
casos solicitar ajuda para uma autoridade superior ou para pessoas externas (ISO
21500, 2011, p.18-24).
2.2.1.2.III. Escopo:
Escopo inclui os processos necessários para garantir que o projeto inclua
todo e somente o trabalho e os resultados necessários e especificados, a fim de
alcançar os objetivos do projeto. Coleta requisitos, define o escopo de forma
detalhada para o projeto e para o produto e define as restrições, cria EAP (Estrutura
Analítica de Projeto), que é uma subdivisão das entregas e do trabalho do projeto
para que se obtenham elementos menores e facilmente gerenciáveis, além de
controlar o desenvolvimento e verificar o escopo para formalizar a aceitação no
encerramento (PMI, 2008, p.92 e ISO 21500, 2011, p.13).
2.2.1.2.IV. Recursos:
A área de conhecimento de recursos inclui os processos necessários para
garantir que o projeto tenha de forma adequada os recursos humanos (equipe do
projeto), materiais, instalações, infra-estrutura, entre outros para atingir os objetivos
do projeto. É necessário desenvolver o plano de recursos humanos, com a
identificação das funções, responsabilidades, relações hierárquicas, como mobilizar
e desenvolver a equipe para melhorar as competências e a interação de forma a
aprimorar o desempenho do projeto e gerenciar a equipe do projeto (ISO 21500,
2011, p.19).
2.2.1.2.V. Tempo:
Para a norma ISO 21500 (2011, p.19-30) e para o PMI (2008, p.112)
tempo inclui os processos necessários para programar as atividades do projeto,
monitorar o progresso e alcançar a conclusão prevista do projeto. Deve-se definir a
duração e a seqüência das atividades para identificar e documentar as relações
entre as atividades do projeto e servir de linha base para o monitoramento e o
desenvolvimento do projeto. A identificação de riscos, que deve ocorrer ao longo de
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todo o projeto, pode fazer atividades serem antecipadas ou suprimidas,
necessitando analisar os impactos e realizar as mudanças necessárias.
2.2.1.2.VI. Custo:
A norma ISO 21500 (2011, p.19) e o PMI (2008, p. 141) definem que os
processos de custos são necessários para elaborar a linha de base para o
orçamento aprovado para as atividades individuais ou pacotes de trabalho, visando
completar o projeto dentro do orçamento, sendo necessário considerar reservas de
contingência e estimativas de riscos de forma clara.
A norma explica que as variações de custo em um projeto podem ser
decorrentes de mau planejamento, mudanças de escopo, problemas técnicos, falhas
de equipamentos, dificuldades de fornecedor, entre outros, e que a constatação
dessas alterações permite um plano de recuperação em curto prazo e a
implementação de medidas preventivas ou corretivas necessárias para evitar
impactos adversos de custo (ISO 21500, 2011, p.19-32).
2.2.1.2.VII. Risco:
Ver item 2.3.1Processos de gestão de riscos.
2.2.1.2.VIII. Qualidade:
Ver item 2.2.2.Gestão da qualidade.
2.2.1.2.IX. Aquisição:
Aquisição inclui os processos necessários para comprar ou adquirir
produtos, serviços ou resultados, a fim de completar o projeto dentro dos requisitos
estabelecidos (ISO 21500, 2011, p.19).
2.2.1.2.X. Comunicação:
O grupo de processos de comunicação inclui os processos necessários
para

garantir

a

geração

apropriada

e

oportuna,

a

coleta,

distribuição,

armazenamento, recuperação e disposição final das informações do projeto (ISO
21500, 2011, p.19).
O gerenciamento das comunicações do projeto, segundo o PMI (2011,
p.204), se utiliza das seguintes atividades: identificar as partes interessadas,
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planejar as comunicações, distribuir informações, gerenciar expectativas das partes
interessadas e reportar o desempenho.
2.2.2 Gestão da qualidade
Segundo a ISO 21500 (2011, p. 34-35) o propósito de realizar a garantia
da qualidade é que o produto e o planejamento de projeto incluam todos os
processos, ferramentas, procedimentos, técnicas e recursos para atender aos
requisitos de qualidade do projeto. Além de assegurar que os objetivos e normas
sejam comunicados, aceitos e respeitados pelos envolvidos no projeto, permite
eliminar desempenhos insatisfatórios.
Para o PMI (2008, p.160) o principal objetivo do gerenciamento da
qualidade é que o projeto atenda às necessidades para as quais ele foi
desenvolvido.
No entanto, a norma NBR ISO 9001 (2008, p. vi-vii) a adoção de um
sistema da qualidade tem como objetivo a melhoria da eficácia da organização “para
aumentar a satisfação do cliente pelo atendimento aos seus requisitos”. E sua
adoção deve ser uma decisão estratégica e pode ser usada por partes internas e
externas “para avaliar a capacidade da organização de atender aos requisitos dos
clientes, os estatuários e os regulamentares, aplicáveis ao produto e aos seus
requisitos”.
As corporações têm adotado padrões de gestão da qualidade para
estabelecer e atingir o nível de qualidade que desejam para os seus produtos. Less
(2005, 1/11) declara que essa prática tem abrangido não apenas os produtos
desenvolvidos nas empresas, mas também as matérias primas utilizadas e os
produtos adquiridos por terceiros, para que todos atendam às normas de qualidade
estabelecidas pela empresa.
O autor contextualiza que na década de 80 cresceu a demanda pela
adoção de Sistemas de Gestão da Qualidade (SIG), sendo que a de maior
reconhecimento é a internacional ISO 9001. Ele ressalta que isso engloba o
estabelecimento e a documentação de um sistema para garantir a qualidade de
todos os produtos e atividades da corporação.
A melhoria deve ocorrer a partir da análise da eficácia do sistema, através
de auditorias, índices e dados levantados, além de análise crítica realizada pela
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direção. Pode ocorrer através de ação corretiva, onde busca-se eliminar as causas
das não conformidades e de um desempenho insatisfatório para evitar a repetição e
adequar ao plano estabelecido ou através de ação preventiva, que visa eliminar
possíveis não conformidades antes que ocorram (NBR ISO:9001, 2008, p. 14)
A norma NBR ISO 9001 descreve um modelo de gestão da qualidade
baseado em processo conhecido como PDCA: Plan-Do-Check-Act (ver figura 3), que
sintetiza suas diretrizes principais:
- Plan (planejar): estabelecer os objetivos e processos necessários
para gerar resultados de acordo com os requisitos do cliente e com
as políticas da organização;
- Do (fazer): implementar os processos;
- Check (checar): monitorar e medir processos e produtos em relação
às políticas, aos objetivos e aos requisitos para os produtos e relatar
os resultados;
- Act (agir): executar ações para promover continuamente a melhoria
do desempenho do processo (NBR ISO:9001, 2008, p.vii).

Segundo a norma NBR ISO 9001 (2008, p.2-8) a organização precisa
estabelecer sua política da qualidade em um manual, com o objetivo do sistema de
gestão da qualidade. É necessário definir os processos necessários, sua sequências
e interações; os critérios e métodos necessários para assegurar a eficácia da
operação e do seu controle; assegurar que os recursos, informações e registros
necessários estarão disponíveis de forma clara, organizada e atualizada; monitorar,
medir e analisar os processos. A norma ainda esclarece que a complexidade dos
processos, das interações e das documentações deve ser compatível com o porte
da organização, com as atividades desenvolvidas e competência do pessoal. Por
sua vez, a alta direção deve ter um papel ativo e comprometido, desde as
definições, disponibilização dos recursos, até as análises críticas.
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Melhoria contínua do sistema de
gestão da qualidade
Clientes

Clientes
Responsabilidade
da direção
Gestão de
recursos

Requisitos

Legenda:

Entrada

Medição, análise e
melhoria

Realização do
produto

Satisfação

Produto Saída

Atividade que agrega valor
Fluxo de informação

Figura 3– Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processo
Fonte: norma NBR IS0:9001 (2008, p. vii).

Uma vez adotado o sistema de gestão da qualidade, a organização
deverá ter foco no cliente, ou seja, o produto precisa satisfazer as exigências
declaradas pelo cliente, as não declaradas, mas necessárias para o uso do produto,
além das estabelecidas por normas e leis, não apenas na produção, mas também na
pós-entrega, incluindo garantias e obrigações contratuais. Para isso a realização do
produto deve ser planejada e é necessário realizar monitoramentos e verificação
antes da aceitação do produto para entrega ao cliente (NBR ISO 9001, 2008, p.4).
2.2.3 Estratégia empresarial
Cada organização tem seus objetivos, o que pretendem para o seu futuro,
de que forma entrar no mercado, se fortalecer ou expandir, qual a política que
orienta suas atividades, entre outras questões. Os projetos executados são um meio
de se caminhar em direção aos objetivos organizacionais.
A norma ISO 9001 (2011, p.7) descreve que as organizações
estabelecem sua estratégia baseada em sua missão, visão e políticas, considerando
tanto suas capacidades atuais como a sua visão de futuro.
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Para Souza, Guinji e Baía (2004, p.48) a estratégia competitiva define os
segmentos de mercado em que a empresa deseja atuar e de qual forma, ou seja,
qual é a sua vantagem competitiva que é o diferencial que os clientes precisam
perceber. O segmento de mercado é a escolha do público alvo, que é formado por
consumidores que possuem comportamento semelhante quanto à preferência dos
produtos oferecidos pela empresa.
Para a elaboração da estratégia a organização deve utilizar:
Indicadores internos de caráter técnico, considerando os
empreendimentos já entregues: custos de construção, prazos de
incorporação e construção, qualidade e capacidade de operação.
Indicadores internos de caráter comercial, considerando os
empreendimentos já entregues: visitas x propostas, canais de
comunicação x visitas, velocidade de vendas, preço de venda, perfil
de pagamento, inadimplência, destratos, modificações de projeto
solicitadas, resultados das avaliações pós-ocupação, principais
ocorrências de assistência técnica na fase pós entrega (SOUZA,
GUINJI; BAÍA, 2004, p. 65).

Para Lobato et. al. (2008, p. 22-61) a definição do negócio no qual a
empresa deseja estar é a base para a definição da estratégia corporativa, que
permite a elaboração da estratégia competitiva, que, por sua vez, permite a definição
da estratégia funcional. Dessa forma é possível focar em atingir as necessidades e
os desejos dos clientes. A estratégia corporativa é o nível mais elevado, onde se
decide “onde competir”, e determina a direção para que toda a organização tenha
um curso coeso e com sinergia. Já a estratégia competitiva ou de negócio é voltada
para a unidade de negócio e corresponde a “como competir”. A estratégia funcional,
por sua vez, é a do nível tático, que pode ser desdobrado nas metas dos
funcionários.
Souza, Guinji e Baía (2004, p.45) definem que a estratégia empresarial é
responsável por definir o posicionamento da empresa em relação ao resto da
sociedade e seu ambiente de negócios, fornece as diretrizes para as tomadas de
decisão, sendo crucial para a manutenção e o crescimento da empresa. A visão de
futuro é a previsão para a situação que se deseja que a organização seja. A missão,
por sua vez, é a razão de ser da empresa, definindo o objetivo da empresa,
delimitando seu raio de atuação e está relacionado com o produto ou com o serviço
que oferece ao mercado. Os valores descrevem o como a empresa executará suas
atividades para alcançar sua visão de futuro, podendo incluir normas, padrões e um
conjunto de processos.
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RELAÇÃO COM A ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

Visão
Missão
Estratégias e objetivos
corporativos
Planejamento e
gerenciamento de
operações
Gerenciamento de
operações
(atividades contínuas)

Estratégico

Planejamento e
gerenciamento de
portfólio de projetos

Tático

Gerenciamento de
programas e projetos
autorizados
(atividades esporádicas)

Recursos Organizacionais
Figura 4 – Relação entre estratégia organizacional e projeto
Fonte: Oficina de gerenciamento de portfólio (2009).

Uma vez estabelecida à estratégia organizacional e seu público alvo, a
organização irá depender da aceitação e da demanda do mercado para vender seus
produtos ou serviços e obter êxito. Pode, inclusive, se deparar com uma forte
concorrência, onde uma vantagem competitiva é importante para garantir seu lugar
no mercado.
Mulcahy (2009) questiona se não seria excelente se os projetos em que a
empresa participa ou investe sempre a ajudasse a se aproximar de seus objetivos. É
justamente para isso que a seleção de portfólio15 de projetos existe, para auxiliar a
empresa a selecionar projetos adequados.
Tanto para a norma ISO 21500 como pela Oficina de gerenciamento de
portfólio a estratégia da empresa é um fator fundamental na seleção de um projeto
(ver figura 4).
A estratégia organizacional identifica as oportunidades de projeto que, se
forem selecionadas, podem resultar em projetos que fornecem resultados que
15

Gerenciamento de portfólio de projetos é uma coleção de projetos que são agrupados para facilitar
o gerenciamento eficaz visando atender os objetivos estratégicos. Permite identificar, priorizar,
selecionar, autorizar, dirigir e controlar projetos (ISO 21500, 2011, p.10-11).
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representam benefícios, que são contributos ou meio para atingir a estratégia
organizacional, por exemplo, uma nova demanda de mercado, necessidade
organizacional atual, ou uma nova exigência legal (ISO 21500, 2011, p.7-9). Ver
esquema 3.

Estratégia Identificação

Proposta 1
Proposta 2
Proposta 3

Seleção

Projeto

Contribuição

Benefícios

Esquema 3 – Um exemplo de uma estrutura para criação de valor.
Fonte: norma ISO 21500 (2011, p.9).

Segundo a ISO 21500 (2011, p.9) a seleção de propostas muitas vezes
inclui um conjunto de atividades que proporcionam uma autorização formal para
iniciar um novo projeto, considerando fatores como a avaliação da viabilidade, quais
benefícios são realizáveis, os riscos gerenciáveis, alinhamento estratégico, impacto
social e ambiental. Dessa forma, a avaliação contribui para a priorização das
oportunidades e na obtenção de um compromisso da gestão e aprovação para o
investimento nos projetos selecionados.
A seleção de propostas foi o elemento principal da Oficina de
gerenciamento de portfólio de projetos, onde foi defendido que as restrições de
recurso (equipamentos, especialistas etc.) e restrições financeiras também precisam
ser consideradas na seleção de um projeto. Pois, de nada adianta aprovar um
projeto se a empresa não possuir estrutura para suprir a demanda por já estar
comprometida com projeto em andamento.

2.3 Aspectos do gerenciamento de riscos
Neste item é conceituado o que são os riscos, além de apresentar os
processos que fazem parte do gerenciamento de riscos.
O

dicionário

Houaiss

da

língua

portuguesa

define

risco

como

“probabilidade de perigo, ger. ocorrência física para o homem e/ou para o meio
ambiente”. Essa definição é diferente da encontrada nos outros autores consultados,
inclusive pelas normas NBR ISO:31000: gestão de riscos: princípios e diretrizes e
NBR ISO:73: gestão de riscos: vocabulário.
A norma NBR ISO 31000(ABNT, 2009a, p.V) afirma que “organizações de
todos os tipos e tamanhos enfrentam influências e fatores internos e externos que
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tornam incerto se e quando elas atingirão seus objetivos. O efeito 16 que essa
incerteza tem sobre os objetivos da organização é chamado de ‘risco’”.
As normas NBR ISO GUIA 73 (ABNT, 2009b, p.7) e a AS/NZS 4360
(2004, p.4), assim como o PMI (2008, p. 226) apresentam uma definição semelhante
para risco. O termo é descrito como a probabilidade de acontecer um evento que
impacte sobre os objetivos do projeto, sendo que esse impacto pode ser positivo ou
negativo, (ver fluxograma 3).
Quando questionados sobre o significado do termo risco Ferraz e
Quintão 17 (2010) destacam que os desvios resultantes dos riscos podem ser
ameaças, mas, se forem riscos positivos, podem gerar uma oportunidade de
crescimento.
O PMI (2008, p. 226-227) complementa que “o risco do projeto é sempre
futuro”. E, apesar de incerto, os riscos podem ser conhecidos, devendo ser
analisados e identificados, permitindo criar um plano de resposta. Mas alerta que
nem todos os riscos permitem uma estratégia pró-ativa, pois podem ser
desconhecidos, o que torna necessário ter um plano de contingência, ver esquema
5. Para Hilsson (2005), mesmo que não seja consciente, é a empresa que se
submete às fontes de risco18.
As definições apresentadas têm em comum o fato de englobar como risco
apenas os eventos que podem impactar nos objetivos do projeto. Porém, no item
2.3.

16

Efeito: “um efeito é um desvio em relação ao esperado – positivo e/ou negativo” (ABNT, 2009b, p.1).

17

Eliana Ferraz é Auditora ISO, ONA e NIAHO na Det Norske Veritas (DNV) e Instrutora em Gestão
de Riscos da DNV Academy. Eduardo Quintão é Consultor ANVISA na RDC 302:2005, Auditor da
DNV ISO, ONA e NIAHO.
18

Fonte de risco ou causa de risco:
A fonte de risco é um “elemento que, individualmente ou combinado, tem o potencial intrínseco para
dar origem ao risco. Uma fonte de risco pode ser tangível ou intangível” (NBR ISSO GUIA 73:2009,
p.4).
“A causa pode ser um requisito, uma premissa, uma restrição ou uma condição que crie a
possibilidade de resultados negativos ou positivos” (PMI, 2008, p.226).
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Evento A
Evento B
Evento C
Evento D
Evento E
Evento F

Projeto

É incerto?

não

Não é um risco

sim
Se ocorrer
impacta nos
objetivos

não

sim
Risco

Probabilidade
de ocorrência

X

Risco

Impacto

Ameaça
(efeito negativo)

Oportunidade
(efeito positivo)

Fluxograma 3 – Definição se um evento de um projeto é um risco
Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos conceitos das normas ISO 31000, ISO GUIA 73,
AS/NZS 4360 e PMI.

Gerenciamento de projetos foi constatado que existem definições diversas para
objetivo e sucesso de um projeto (ver tabela 1). Ou seja, para levantar e analisar os
impactos de um risco é necessário que a organização tenha claro o que considera
que faz parte dos objetivos.
Outro conceito que não é um consenso entre as obras e publicações
consultadas é a definição de perigo. Na definição apresentada pelo dicionário
Houaiss para risco, risco é uma probabilidade de perigo. Porém, para Niklas
Luhmann (Luhmann, 1990, p.48 apud Brüseke, 2006, p. 71) o termo risco só é
aplicável para conseqüências de decisões tomadas pela própria pessoa ou
organização; enquanto perigo seria uma ocorrência fora de controle, onde os
envolvidos não fizeram parte da decisão, e acrescenta que um risco para uma
pessoa, pode representar um perigo para outra pessoa.
Assim como Luhmann, Silva (2008, p. 71) declara que “a ameaça está
relacionada à tomada de decisão (de dirigir ou não em alta velocidade, por exemplo)
e também à não tomada de decisão (de não tomar uma vacina, por exemplo) que
expõe o decisor à chance de sofrer um acidente ou um prejuízo”. Silva, completa
que “esta decisão pode ter o sentido de ousadia e sempre configura uma opção”.
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Já para a norma NBR ISO Guia 73 (ABNT, 2009b, p.4) e para a norma
AS/NZS 4360 (2004, p.4) perigo é “uma fonte de potencial dano”, que “pode ser uma
fonte de risco”.
Dessa forma é observada uma inconsistência entre os autores na
distinção de perigo e de risco.
Para as incertezas que podem ser levantadas, existe o processo de
gerenciamento de riscos, que faz parte do gerenciamento de projetos como foi
apresentado no item 2.2. Gerenciamento de projetos.
Segundo a norma NBR ISO 31000 (ABNT, 2009a, p.V) gerenciar riscos é
a aplicação da arquitetura definida pela gestão de riscos para riscos específicos,
sendo que, “‘gestão de riscos’ refere-se à arquitetura (princípios, estrutura e
processo) para gerenciar riscos eficazmente”.
Anselmo (2009, p.182) define que “o gerenciamento de riscos consiste em
processos sistêmicos de identificação, de análise e avaliação dos riscos e no
estabelecimento de respostas adequadas a eles”. O PMI (2008, p.323) amplia a
definição com a necessidade de monitorar e controlar os riscos ao longo do projeto.
A norma AS/NZS 4360 (2004, p.8) apresenta um conceito mais amplo ao
definir que gerenciamento de riscos são a cultura, os processos e as estruturas da
organização que são direcionadas para identificar e compreender oportunidades
potenciais, enquanto gerencia os efeitos adversos. Essa norma ressalta que o
gerenciamento de riscos pode ser utilizado em diferentes níveis dentro de uma
organização, sendo aplicável tanto para o nível estratégico, como para o tático e o
operacional.
Além de apresentarem a definição de gerenciamento de riscos, os autores
acima citados também fornecem algumas justificativas para realizar esse processo.
Ferraz e Quintão (2010) acreditam que a gestão de riscos aumenta a
probabilidade de atingir os objetivos, incentiva a gestão pró-ativa, melhora a
identificação de ameaças e oportunidades, aumenta a confiança das partes
interessadas no gerenciamento de projetos e na tomada de decisão, melhora o
controle e colabora para a utilização adequada dos recursos, no cumprimento das
exigências legais e na melhoria contínua da organização.
Para a norma AS/NZS 4360 (2004, p.V) o gerenciamento de riscos
envolve a gestão para alcançar uma equação adequada entre possibilidades de
realização de ganhos, minimizando perdas, sendo parte integrante de uma gestão
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prática e um elemento essencial de uma eficiente governança organizacional. Ele
consiste em um processo interativo composto por etapas que, quando realizadas em
seqüência, permitem um aperfeiçoamento na tomada de decisões e facilitam a
melhoria contínua da performance.
A norma NRB ISO 31000 (ABNT, 2009a, p.V-VI) lista que uma gestão de
riscos eficiente pode proporcionar:
•

“estar atento para a necessidade de identificar os riscos através de
toda a organização”;

•

“melhorar o reporte das informações financeiras”;

•

“melhorar governança”;

•

“estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão e o
planejamento”;

•

“melhorar os controles”;

•

“alocar e utilizar eficazmente os recursos para o tratamento de riscos”;

•

“melhorar a eficácia e a eficiência operacional”;

•

“melhorar o desempenho em saúde e segurança, bem como a
proteção do meio ambiente”;

•

“melhorar a prevenção de perdas e a gestão de incidentes”;

•

“melhorar a aprendizagem organizacional”; e

•

“aumentar a resiliência da organização”.

Embora a norma NBR ISO 31000 (ABNT, 2009a, p.V) declare que todas
as organizações gerenciam os riscos em algum grau, ela estabelece princípios
mínimos para tornar essa atividade eficaz e recomenda que as organizações:
“desenvolvam, implementem e melhorem continuamente uma estrutura cuja
finalidade é integrar o processo para gerenciar riscos na governança, estratégia e
planejamento, gestão, processos de reportar dados e resultados, políticas, valores e
cultura em toda a organização”.
Tanto o PMI (2008) como as normas NBR ISO 31000 e a A/SNZS 4360
destacam que é preciso o envolvimento de todos os colaboradores da empresa em
todos os níveis hierárquicos, além de uma comunicação eficiente e de mão dupla
com os clientes, fornecedores, investidores e demais envolvidos.
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Taleb19 (2007) defende a gestão de riscos, mas declara que os gerentes
de riscos dão maior ênfase para o lucro do que para evitar os prejuízos e, se
fizessem o oposto, teriam uma estratégia para o sucesso, uma vez que se podem
evitar perdas enquanto os concorrentes não o fazem. O autor recomenda que as
empresas devem “integrar atividades de gestão de riscos aos centros de lucro e
tratá-las como atividades geradoras de lucro” e completa que “é bom lembrar que o
maior risco de todos está em nós: superestimamos nossa habilidade e
subestimamos o que pode dar errado”.
Segundo a norma NBR ISO GUIA 73 (ABNT, 2009b, p.1) a estrutura da
gestão de riscos deve fazer parte e estar alinhada com as políticas e práticas
estratégias e operacionais da organização. A norma define a relação entre os
princípios, a estrutura do gerenciamento de riscos e os processos envolvidos, que
podem ser observados na figura 5.
Crouhy (2006, p.388) defende que um aspecto que ainda precisa ser
desenvolvido é o como a questão do risco pode ser inserida na cultura da empresa,
em todos os seus setores e não apenas na alta direção.
A norma AS/NZS 4360 (2004, p.V) esclarece que para ser mais eficiente
é necessário incluir a gestão de riscos na cultura organizacional. Isso deve ser
incorporado à filosofia da organização, às práticas e aos processos de negócio, ao
invés de ser visto ou praticado como uma atividade separada. Quando se obtém
isto, todos na organização estão envolvidos na gestão de risco.
Sobre isso a norma NBR ISO 31000 (ABNT, 2009a, p.9) declara que para
uma organização obter êxito na introdução da gestão de riscos e de sua continuação
é necessário o “comprometimento forte e sustentado a ser seguido pela
administração da organização, bem como um planejamento rigoroso e estratégico
para obter-se esse comprometimento em todos os níveis”.
Segundo a norma NBR ISO GUIA 73 (ABNT, 2009b, p.11) “convém que a
organização assegure que haja responsabilização, autoridade e competência
apropriadas para gerenciar riscos, incluindo implementar e manter o processo de
gestão de riscos, assegurar a suficiência, a eficácia”.

19

Nassim Nicholas Taleb é Ph.D em gestão financeira pela University of Paris, professor da
Polytechnic Institute of New York e da Oxford University, consultor da Universa Investments e do
International Monetary Fund.
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a) Criar valor
b) Parte integrante dos processos
organizacionais
c) Parte da tomada de decisões
d) Aborda explicitamente a incerteza
e) Sistemática, estruturada e oportuna
f) Baseada nas melhores informações
disponíveis
g) Feita sob medida
h) Considera fatores humanos e
culturais
i) Transparente e inclusiva
j) Dinâmica, interativa e capaz de reagir
a mudanças
k) Facilita a melhoria contínua da
organização

Mandato e
comprometimento

Concepção da
estrutura para
gerenciar riscos

Melhoria
contínua da
estrutura

Implementação
da gestão de
riscos

Monitoramento e
análise crítica da
estrutura
Estrutura

Princípios

Comunicação e consulta

Processo de avaliação de riscos
Identificação de riscos

Análise de riscos

Avaliação de riscos

Monitoramento e análise crítica

Estabelecimento do contexto

Tratamento de riscos

Processo
Figura 5 – Relacionamentos entre os princípios da gestão de riscos, estrutura e processo.
Fonte: NBR ISO 31000:2009 (p.VII)
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Mandato e comprometimento

Concepção da estrutura para gerenciar riscos
• Entendimento da organização e seu contexto
• Estabelecimento da política de gestão de
riscos
• Responsabilização
• Integração nos processos organizacionais
• Recursos
• Estabelecimento de mecanismos de
comunicação e reporte internos
• Estabelecimento de mecanismos de
comunicação e reporte externos

Melhoria contínua da estrutura

Implementação da gestão de riscos
• Implementação da estrutura para
gerenciar riscos
• Implementação do processo de
gestão de riscos

Monitoramento e análise crítica da estrutura

Figura 6 – Relacionamentos entre os componentes da estrutura para gerenciar riscos
Fonte: NBR ISO 31000:2009 (p.9)

Também é importante assegurar que as pessoas, habilidades, nível de
experiência e as competências necessárias sejam apropriados para a gestão de
riscos.
A norma AS/NZS 4360 (2004, p.26) estabelece que uma das formas de
se obter sucesso na implementação do gerenciamento de riscos é através do apoio
ativo e contínuo dos diretores e dos altos executivos, da nomeação de um gerente
sênior ou líder para patrocinar e conduzir as iniciativas, além da obtenção do apoio
dos demais gerentes.
Less (2005, p.1/12) aponta alguns obstáculos que uma organização pode
ter no gerenciamento de riscos. No nível intelectual ele aponta a dificuldade de
tentar prever os problemas potenciais e de julgar qual o nível de experiência
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necessário para a equipe e acredita que ser importante, mas não fácil, manter-se a
par da literatura técnica e em contato com especialistas em outros campos.
Na esfera moral, o Less cita as dificuldades de manter uma abordagem
consciente com os requisitos de segurança que descreve serem freqüentemente
cansativos. No que se refere ao aspecto organizacional há um paradoxo, uma vez
que é necessária uma personalidade forte para liderar um grande projeto, mas,
freqüentemente

essa

mesma

pessoa

é

intolerante

diante

das

críticas,

desencorajando os colegas a expor opiniões opostas.
As normas NBR ISO 31000 e a AS/NZS 4360 declaram que é importante
a organização definir uma política de gestão de riscos.
Segundo a norma NBR ISO 31000 (ABNT, 2009a, p.10-11) a política de
gestão de riscos precisa definir algumas questões referentes à gestão de riscos,
como: quais são os objetivos, qual o grau de comprometimento da organização, a
justificativa (o porquê considera necessário utilizar tempo e recursos), qual seu
relacionamento com os objetivos e políticas organizacionais, quem são os
responsáveis, como lidar com conflitos de interesses, o comprometimento em
disponibilizar recursos, análise crítica, e a melhoria contínua do processo.
Mulcahy (2009, p. 381) defende que “os esforços de gerenciamento de
risco devem ser adequados ao tamanho e à complexidade do projeto, bem como à
experiência e ao nível de habilidades da equipe do projeto”.
Existem inúmeros fatores de risco aos quais os projetos são expostos,
uma recomendação das normas NBR ISO 31000, AS/NZS 4360 e pelo PMI é a
definição de categorias de riscos para facilitar a identificação, análise e gestão dos
riscos.
O PMI (2008, 230) orienta que cada empresa pode desenvolver
categorias de riscos para projetos semelhantes, assegurando que nenhuma área de
risco será esquecida. E, determina que há inúmeros critérios que podem ser
utilizados para categorizar os riscos, entre eles:
•

Riscos externos, internos, técnicos e imprevisíveis; ou

•

Categorias específicas ao projeto: cliente, fornecedor, diferenças
culturais etc.; ou

•

Pela origem: cronograma, custo, qualidade, escopo, recursos e
satisfação do cliente.
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Ainda completa que outra vantagem que existe em organizar os riscos em
categorias é a identificação de quais pacotes de trabalho, processos, pessoas ou
outros fatores possuem mais riscos associados. Com essa informação é possível
eliminar riscos simultaneamente com o tratamento da causa em comum.
O PMI (2008, p.231) indica que há duas formas de se estruturar as
categorias de riscos, a primeira é em uma lista, a segunda em uma EAR (Estrutura
Analítica de Riscos), que organiza em categorias e subcategorias de riscos,
conforme a figura 7.

Projeto
Foco do
trabalho
Tecnológico
Requisitos

Externo

Organizacional

Subcontratados e
fornecedores

Tecnologia
Complexidade
e interfaces

Áreas

Estimativas

Recursos
Regulatórios
Patrocínio
Marketing
Priorização

Performance e
confiabilidade

Clientes

Qualidade

Tempo

Gerenciamento
do Projeto

Planejamento
Controle
Comunicação

Seleção de Portfólio

A Estrutura Analítica de Riscos (EAR) lista as categorias e as sub-categorias de risco que
pode haver em cada tipologia de projeto. Diferentes EARs podem ser apropriadas para
diferentes tipos de projetos e diferentes tipos de organizações. Um benefício disso está em
aproximar os participantes no exercício de identificação dos riscos em fontes de onde podem
surgir os riscos do projeto.

Figura 7 – Exemplo de uma estrutura analítica de riscos (EAR)
Fonte: PMI (2008, P.231).

2.3.1 Processos de gestão de riscos
“Convém que o processo de gestão de riscos seja parte integrante da
gestão, incorporado na cultura e nas práticas e adaptados aos processos de
negócios da organização” (ABNT, 2009a, p.13)
Para as normas NBR ISO 31000 (ABNT, 2009a) e AS/NZS 4360 (2004)
existem sete processos de gerenciamento de riscos: definir plano de comunicação e
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consulta20, estabelecer contexto, identificação de riscos, análise de riscos, avaliação
dos riscos, tratamento de riscos e monitoramento, e análise crítica. No entanto, o
PMI apresenta algumas diferenças: planejar o gerenciamento de riscos é o primeiro
processo e engloba definir plano de comunicação e consulta, estabelecer contexto, e
outras questões relacionadas com o planejamento; a análise de riscos é dividida em
análise qualitativa e quantitativa de riscos; não apresenta o processo de avaliação
dos riscos; e o último processo é monitoramento e controle, e não monitoramento e
análise crítica. Ver tabela 5 e figura 8.
Os processos de gestão de riscos são apresentados do item 2.3.1.I. ao
2.3.1.VII.
Tabela 5 – Comparação do processo de gerenciamento de riscos entre a norma NBR ISO
31000 (ABNT, 2009a) e o PMI (2008)
NBR ISO 31000
Definir plano de comunicação
e consulta
Estabelecer contexto
Identificação de riscos
Análise de riscos

AS/NZS 4360
Comunicação e consulta

Avaliação dos riscos
Tratamento de riscos
Monitoramento e análise
crítica

Avaliação dos riscos
Tratamento de riscos
Monitoramento e análise
crítica

Estabelecer contexto
Identificação de riscos
Análise de riscos

PMI
Planejar o gerenciamento
dos riscos
Identificação de riscos
Análise Qualitativa
Análise Quantitativa
Planejamento de respostas
Monitoramento e controle

Fonte: Elaborado pela autora

2.3.1.I. Planejar o gerenciamento dos riscos
Segundo o PMI (2008, p.228) esse processo define como as atividades
de gerenciamento dos riscos do projeto serão conduzidas, o tempo e os recursos
que serão disponibilizados, e por isso deve ser concluído nas fases iniciais do
projeto. O PMI considera que o processo de planejar o gerenciamento de riscos
aumenta o sucesso dos demais processos e garante que o grau e a visibilidade do
gerenciamento de riscos sejam proporcionais tanto ao risco quanto à importância do
projeto para a organização.

20

Consulta: “é um processo que impacta uma decisão através da influência ao invés do
poder e uma entrada para o processo de tomada de decisão, e não uma tomada de decisão
em conjunto” (ABNT, 2009a, p.3).
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RESUMO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS
DE UM PROJETO

1. Planejar o gerenciamento dos riscos
1.1. Entradas:
• Declaração do escopo do
projeto;
• Plano de gerenciamento
dos custos;
• Plano de gerenciamento
do cronograma;
• Plano de gerenciamento
das comunicações;
• Fatores ambientais da
empresa;
• Ativos de processos
organizacionais.
1.2. Ferramentas e técnicas:
• Reuniões e análises de
planejamento.
1.3. Saídas:
• Plano de gerenciamento
dos riscos de riscos.

4. Realizar análise
quantitativa de riscos

3.1. Entradas:
2.
• Registro dos riscos;
• Plano de gerenciamento
dos riscos;
• Plano do gerenciamento
dos custos;
• Plano de gerenciamento
do cronograma;
• Ativos de processos
organizacionais.
3.2. Ferramentas e técnicas:
• Entrevistas;
• Técnicas de modelagem
e análise quantitativa de
riscos;
• Opinião especializada.

3.3. Saídas:
• Atualização do registro
dos riscos.

2. Identificar os riscos
2.1. Entradas:
• Plano de gerenciamento dos
riscos;
• Estimativa de custo das
atividades;
• Estimativa de duração das
atividades;
• Linha de base do escopo;
• Registro das partes
interessadas;
• Planejamento do
gerenciamento dos custos;
• Plano de gerenciamento do
cronograma;
• Plano de gerenciamento da
qualidade;
• Documentos do projeto
• Fatores ambientais da
empresa;
• Ativos de processos
organizacionais.
2.2. Ferramentas e técnicas:
• Revisões de documentação;
• Técnicas de coleta de
informações;
• Análise de listas de
verificação;
• Análise das premissas;
• Técnicas de diagramas;
• SWOT;
• Opinião especializada.
2.3. Saídas:
• Registro dos riscos.

5. Planejaras respostas
aos riscos
4.1. Entradas:
• Registro dos riscos;
• Plano de gerenciamento
dos riscos;
4.2. Ferramentas e técnicas:
• Estratégias para riscos
negativos ou ameaças;
• Estratégias para riscos
positivos ou
oportunidades;
• Estratégias de respostas
de contingência;
• Opinião especializada.

4.3. Saídas:
• Atualização do registro dos
riscos;
• Decisões contratuais
relacionadas a riscos;
• Atualização do plano de
gerenciamento do projeto.

Figura 8 – Resumo do gerenciamento de riscos do projeto
Fonte: PMI (2008, p.227).

3. Realizar análise
qualitativa dos riscos
3.1. Entradas:
• Registro dos riscos;
• Plano de gerenciamento
dos riscos;
• Declaração do escopo do
projeto;
• Ativos de processos
organizacionais;
3.2. Ferramentas e técnicas:
• Avaliação de
probabilidade e impacto
dos riscos;
• Matriz de probabilidade e
impacto;
• Avaliação da qualidade
dos dados sobre riscos;
• Categorização de riscos;
• Avaliação da urgência
dos riscos;
• Opinião especializada.

3.3. Saídas:
• Atualização do registro
dos riscos;
• Realizar a análise
quantitativa de riscos.

6. Monitoramento e
controle dos riscos
5.1. Entradas:
• Registro dos riscos;
• Plano de gerenciamento
do projeto
• Informações sobre o
desempenho do trabalho;
• Relatórios de
desempenho.
5.2. Ferramentas e técnicas:
• Reativação de riscos;
• Auditorias de riscos;
• Análises da variação e
tendências;
• Medição de desempenho
técnico;
• Análise das reservas;
• Reuniões de andamento.

5.3. Saídas:
• Atualização do registro
dos riscos;
• Atualizações dos ativos
de processos
organizacionais;
• Solicitações de
mudanças;
• Atualizações dos
documentos do projeto.
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O PMI ressalta que as escalas que serão utilizadas para probabilidade e
impacto devem ser definidas no planejamento e recomenda a adoção da matriz de
probabilidade e impacto que possibilita uma análise dos riscos a partir das
combinações de probabilidade e impacto, como, por exemplo: “alto”, “médio”,
“moderado” ou “baixo”, ou por escala numérica, ver figura 9.
Matriz de probabilidade e impacto
Probabilidade
0,90
0,70
0,50
0,30
0,10

Ameaças

Oportunidades

0,05
0,09
0,18
0,36
0,72
0,72
0,36
0,18
0,09
0,05
0,04
0,07
0,14
0,28
0,56
0,56
0,28
0,14
0,07
0,04
0,03
0,05
0,10
0,20
0,40
0,40
0,20
0,10
0,05
0,03
0,02
0,03
0,06
0,12
0,24
0,24
0,12
0,06
0,03
0,02
0,01
0,01
0,02
0,04
0,08
0,08
0,04
0,02
0,01
0,01
0,05
0,10
0,20
0,40
0,80
0,80
0,40
0,20
0,10
0,05
Impacto (escala relativa) sobre o objetivo (ex.: custo, tempo, escopo ou qualidade)

Cada risco é avaliado pela probabilidade de ocorrência e impacto sobre os objetivos, caso
venha a ocorrer. A organização visualiza riscos baixos, médios ou altos na matriz.

Figura 9 – Matriz de probabilidade e impacto
Fonte: PMI (2008, p.241).

2.3.1.II. Definir plano de comunicação e consulta
Os planos de comunicação e consulta devem ser desenvolvidos na etapa
inicial da gestão de riscos. Um dos motivos é a possibilidade do planejamento da
equipe consultiva, que permite que algumas tarefas sejam realizadas de forma mais
eficientes, tais como: estabelecer contexto, levantamento dos interesses das partes
interessadas, identificação dos riscos, definição dos critérios de riscos e das
avaliações de riscos de acordo com os diferentes pontos de vista, além de aumentar
a probabilidade de aprovação e apoio ao plano de tratamento (ABNT, 2009a, p.14)
2.3.1.III. Estabelecer contexto
Segundo a norma NBR ISO 31000 (ABNT, 2009a, p.V) estabelecer o
contexto “captura os objetivos da organização, o ambiente em que ela persegue
esses objetivos, suas partes interessadas e a diversidade de critérios de risco – o
que auxiliará a revelar a natureza e a complexidade de seus riscos”.
O estabelecimento do contexto é, então, a “definição dos parâmetros
externos e internos a serem levados em consideração ao gerenciar riscos, e
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estabelecimento do escopo e dos critérios de risco para a política de gestão de
riscos” (ABNT, 2009b, p.3).
Para a norma NBR ISO GUIA 73 (ABNT, 2009b, p.3) “o contexto externo
é o ambiente externo no qual a organização busca atingir seus objetivos”, incluindo
ambiente cultural, social, econômico, natural e competitivo, além das relações com
as partes interessadas internas e seus valores. Esta norma ainda esclarece que o
contexto interno “é o ambiente interno no qual a organização busca atingir seus
objetivos”, incluindo ativos e processos organizacionais, recursos e conhecimentos,
processos de tomada de decisão, partes interessadas, cultura, objetivos, política e
metas da organização, relações contratuais e normas.
Segundo a NBR ISO 31000 (ABNT, 2009a, p. 17) a empresa, a partir dos
contextos interno e externo precisa definir os critérios com os quais irá avaliar os
riscos, registrá-los, calcular a probabilidade e o impacto e determinar quais níveis de
risco são toleráveis.
Ferraz e Quintão (2010) declaram que o usual é que o nível de um risco
seja expresso pela combinação entre o impacto (gravidade) e a probabilidade de
ocorrência (frequência) em uma escala pré-definida. Eles sugerem:
Escala de gravidade:
1. Leve – se ocorrer gera um dano leve;
2. Moderado – se ocorrer gera um dano moderado;
3. Grave – se ocorrer gera um dado grave;
4. Catastrófico – se ocorrer gera um dano catastrófico
Escala de Probabilidade:
1. Raro – improvável de ocorrer;
2. Incomum – possível de ocorrer;
3. Ocasional – provavelmente irá ocorrer;
4. Frequente – pode ocorrer imediatamente ou num intervalo curto de
tempo.
A norma NBR ISO 73 (ABNT, 2009b, p.6) define que a tolerância aos
riscos é a “disposição da organização ou parte interessada em suportar o risco após
tratamento do risco, a fim de atingir seus objetivos” e “pode ser influenciada por
requisitos legais ou regulatórios”.
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Segundo Damodaran (2008, p.76) a tolerância que cada pessoa ou
empresa tem a correr riscos está relacionada com a aversão ao risco 21 , mas, a
percepção ao risco em questão varia de acordo com a maneira como que ele é
apresentado.
Para Less (2005) a classe mais difícil de ameaça são os chamados
“grandes riscos” que são caracterizados por uma baixa probabilidade de ocorrência
com um impacto muito grande. A problemática que o autor aponta é o fato das
organizações terem pouca experiência para conseguir avaliar da maneira correta
esses riscos, podendo inclusive ter divergência entre as probabilidades atribuídas
pelos envolvidos no processo de identificação dos riscos.
Taleb (2007) aponta outra problemática, que é um risco sem precedentes,
fenômeno que ele denomina de ‘cisne negro’22, que se ocorrer, terá um impacto
extremamente grande e que não há como prever. Esse tipo de fenômeno não
consegue ser medido nas escalas padrão adotadas, mas, além de desconhecido, o
impacto é catastrófico e improvável de uma forma mais elevada do que a definida
por Ferraz e Quintão.

Risco

É previsível?

não

sim

Risco conhecido

Estratégia próativa, gerenciar

Risco
desconhecido

Plano de
contingência

Risco sem
precedentes

-

Esquema 4 – Estratégia de respostas para riscos conhecidos, desconhecidos e sem
precedentes.
Fonte: Elaborado pela autora.

21
22

Aversão ao risco: “atitude de afastar-se de riscos” (ABNT, 2009b, p.6).

A expressão “cisne negro” vem do fato de antigamente, na Europa Ocidental, haver a convicção de
que apenas existiam cisnes da cor branca. Porém, quando descobriram a Austrália, conheceram uma
nova espécie de cisne, popularmente conhecida como cisne negro, o que alterou toda a teoria a
respeito das espécies de cisnes, ou seja, teve um grande impacto e, apenas após descoberto é que
os cientistas buscaram explicações e identificaram coerência para a existência dele, obtendo uma
explicação lógica para esse fenômeno. Por isso, a expressão “cisne negro” foi adotada por Taleb para
ilustrar a limitação e a fragilidade do conhecimento e da lógica.
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Taleb exemplifica o risco sem precedentes como próximo ao absurdo
como foi o caso da colisão de dois aviões nas torres gêmeas em Nova York, ou a
crise financeira de 1929, ocasionada pela quebra da bolsa de valor, e conclui que
para essa categoria de riscos não é possível uma organização ter uma estratégia de
resposta pró-ativa e nem incluir o valor no plano de contingência, (ver esquema 4).
2.3.1.IV. Identificação de riscos
Segundo as referências consultadas a identificação de riscos deve ser
realizada para cada projeto. Nicholas (1990) esclarece que, pelo fato de cada projeto
ser único, a incerteza e o risco são inerentes a ele.
Para a norma AS/NZS 4360 (2004, p.4) a identificação de discos é o
processo que “identify where, when, why and how events could prevent, degrade,
delay or enhance the achievement of the objectives”.
A norma NBR ISO GUIA 73 (ABNT, 2009b, p.3-4) define que o processo
de identificação de riscos realiza o levantamento e descrição de riscos, envolve a
identificação das fontes de risco, dos eventos e as conseqüências potenciais,
utilizando os registros de dados históricos, consulta a especialistas e o levantamento
das necessidades das partes interessadas. Ainda acrescenta que a percepção e
identificação dos riscos são influenciadas e refletem as necessidades, questões,
conhecimentos, crenças e valores das partes interessadas e da organização.
Segundo a norma NBR ISO 31000 (ABNT, 2009a, p.17) “a finalidade
desta etapa é gerar uma lista abrangente de riscos baseados nestes eventos que
possam criar, aumentar, evitar, reduzir, acelerar ou atrasar realizações dos
objetivos”. Esta norma acrescenta que é necessário incluir os riscos que as fontes
não estão na organização ou não estão evidente, além dos cenários possíveis e
efeitos em cascata.
2.3.1.V. Análise de riscos
A análise de riscos é o processo de compreensão dos riscos, é a entrada
para a avaliação de riscos e para a decisão de quais riscos tratarem e quais as
estratégias e métodos mais adequados, para isso, são identificadas as causas e as
fontes de riscos, as conseqüências positivas e negativas, além da probabilidade
para poder se determinar o nível de risco. Fatores de divergências, incertezas e
limitações também precisam ser registradas (ABNT, 2009a, p.18).

67

Existem diversos métodos e ferramentas para determinar o nível de um
risco. A norma NBR ISO Guia 73 (ABNT, 2009b, p.5-6) apresenta a matriz de risco
(ver figura 9) como “ferramenta para classificar e apresentar riscos definindo faixas
para conseqüência e probabilidade”, e define que probabilidade é a “medida da
chance de ocorrência expressa como um número, por exemplo, entre 0 e 1, onde 0
é a impossibilidade e 1 é a certeza absoluta”. Ainda esclarece que, para a gestão de
riscos a palavra ‘probabilidade’ é utilizada para “chance de algo acontecer, não
importa se de forma definida, medida ou determinada ainda que objetiva ou
subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos
gerais ou matemáticos”.
A análise de riscos “pode ser realizada com diversos graus de detalhe,
dependendo do risco, da finalidade da análise e das informações, dados e recursos
disponíveis, [...] pode ser qualitativa, semi-qualitativa ou quantitativa, ou uma
combinação destas” (ABNT, 2009a, p.18).
A norma AS/NZS 4360 (2004, p.18) esclarece que a ordem de
complexidade e custos dessas análises é: análise qualitativa, semi-quantitativa e
quantitativa. Sendo que a análise qualitativa permite uma indicação global do nível
de risco e apontar as questões importantes referentes aos riscos, enquanto a
quantitativa pode ser realizada depois para especificar ou quantificar os principais
riscos.
A norma complementa que a análise qualitativa utiliza palavras para
descrever a magnitude das conseqüências potenciais e a probabilidade da
ocorrência dos riscos identificados, podendo ser usada como triagem inicial para
tomada de decisões ou quando os dados ou recursos são insuficientes para uma
análise quantitativa. E, por fim, a análise quantitativa utiliza valores numéricos tanto
para as conseqüências como para as probabilidades, e a qualidade da análise
depende da exatidão e integridade dos valores numéricos. Esses valores numéricos
podem variar de acordo com especificação, utilizando, por exemplo, valores
monetários, tempo ou recursos humanos.
Para o PMI (2008, p.238) a análise qualitativa de riscos pode ser usada
para determinar se o projeto pode ser selecionado, continuado ou cancelado, se
resultar em um valor numérico pode ser usado para classificar o projeto em
comparação com outros. Ou ainda, se é necessário realizar a análise quantitativa de
riscos ou planejar as respostas aos riscos ou se o projeto se mostrou simples e não
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houve riscos levantados que justifiquem esses processos. Recomenda o uso de
entrevistas ou reuniões para realizar o levantamento dos riscos e a análise da
probabilidade e impacto. E sugere que esse processo seja realizado por categoria
de risco com as pessoas familiarizadas e especializadas no assunto ou área.
2.3.1.VI. Avaliação de riscos
A avaliação de riscos ocorre a partir dos resultados da análise de riscos,
com o objetivo de auxiliar na decisão de quais riscos precisam de tratamento e quais
são prioritários. Esse processo compara o nível de risco com os critérios
estabelecidos a partir dos contextos internos e externos, a tolerância a risco da
organização e os requisitos (ABNT, 2009a, p.18).
A norma ISO 21500 (2011, p.31-33) alerta para a necessidade de
considerar outros fatores para priorizar os riscos, como o prazo da possível
ocorrência e a tolerância das principais partes interessadas de risco. Orienta que a
avaliação de risco é um processo contínuo ao longo do projeto e que as tendências
detectadas pelo monitoramento podem indicar a necessidade de um maior ou menor
esforço na gestão de riscos.
Segundo Mulcahy (2009, p.384), não é possível trabalhar com todos os
riscos identificados, pois seria caro e, provavelmente, não haveria tempo o
suficiente. Por isso, a matriz de probabilidade e impacto da análise qualitativa pode
ser a entrada da avaliação, indicando quais riscos necessitam de uma resposta
imediata e quais devem ficar em observação.
Segundo Less (2005), uma dificuldade da análise qualitativa é a possível
variedade de percepções que pode existir na avaliação de riscos e que pode
inclusive causar conflito entre os especialistas. O autor argumenta que a escolha do
ponto de vista acaba por ser uma decisão política, mas o processo seria facilitado se
a avaliação pudesse ser puramente quantitativa. Considera que a avaliação por
critérios subjetivos pode transformar alguma questão em algo enorme, sem a real
importância, a ponto de distorcer as prioridades e a definição de quando o risco se
torna inaceitável.
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2.3.1.VII. Tratamento de riscos
O propósito do tratamento de riscos é desenvolver opções e determinar
ações para aumentar as oportunidades e reduzir ameaças aos objetivos do projeto.
Deve-se abordar os riscos pelo seu impacto, inserindo recursos e atividades no
orçamento e cronograma. O tratamento de riscos deve ser adequado ao risco,
considerando o custo-efetivo dentro do contexto do projeto é atribuído a uma pessoa
apropriada (ISO 21500, 2011, p.32).
O processo de tratamento de riscos é realizado após a identificação e
análise dos riscos e pode gerar novos riscos, tornando necessário recomeçar o
processo de identificação dos riscos. O processo aborda os riscos pela sua
prioridade e adiciona recursos e atividades no orçamento, no cronograma e no plano
de gerenciamento do projeto sempre que necessário (PMI, 2008, p. 249).
Segundo a norma NBR ISO 31000 (ABNT, 2009a, p.20) “o tratamento de
riscos envolve a seleção de uma ou mais opções para modificar os riscos”. Completa
que a seleção avalia qual o benefício esperado em relação aos recursos e esforços
necessários, além da aceitação do tratamento pelas partes interessadas, uma vez
que alguns tratamentos podem ser mais aceitáveis do que outros. Os planos de
tratamento devem incluir o motivo da sua escolha, o benefício esperado, os
responsáveis pela aprovação e implementação, recursos necessários e as
contingências, além do cronograma.
Ainda segundo a norma NBR ISO 31000 (ABNT, 2009a, p.20) o processo
de tratamento de riscos é cíclico, onde se avalia os tratamentos de riscos já
realizados e, se eles não forem toleráveis são definidos e aplicados novos
tratamentos, uma vez que o tratamento de riscos pode resultar em riscos residuais,
que precisam ser avaliados, tratados, monitorados e analisados criticamente. Eles
devem ser tratados como parte integrante do risco original.
Entre as opções de tratamento estão:
2.3.1.VII.a) Evitar o risco:
A atitude de evitar o risco é uma “decisão informada de não se envolver,
ou retirar-se de uma atividade, a fim de não se expor a um risco
específico”, e “pode ser baseada nos resultados da avaliação de riscos
e/ou em obrigações legais e regulatórios” (ABNT, 2009b, p.7).
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2.3.1.VII.b) Aceitar:
A aceitação do risco é uma “decisão consciente de assumir um risco
específico” e “os riscos aceitos estão sujeitos a monitoramento e análise
crítica”. É usual aceitar um risco “na tentativa de tirar proveito de uma
oportunidade” ou nos casos em que não há opção considerada valida de
tratamento para ameaças (ABNT, 2009b, p.6).
Já no caso das oportunidades, aceitar é desejar aproveitá-la caso ela
ocorra, entretanto, não existirá nenhuma ação associada que busque que
a mesma ocorra de forma pró-ativa (PMI, 2008, p. 252).
2.3.1.VII.c) Remoção da fonte de risco:
Este

tratamento

é

utilizado

para

ameaças

e

busca

eliminar

completamente o risco não permitindo que ele possa ocorrer. Para isto, o
Plano de Gerenciamento do projeto deve ser alterado para remover
totalmente a ameaça. Normalmente se alteram alguns objetivos do
projeto, como por exemplo, extensão do cronograma, redução do escopo
ou, em ultimo caso, com a suspensão do projeto (PMI, 2008, p. 250-251).
2.3.1.VII.d) Alteração da probabilidade, alteração das conseqüências ou
retenção:
A redução da probabilidade/impacto de uma ameaça serve para colocar o
risco associado dentro de limites aceitáveis no plano de gerenciamento de
riscos. Realizar mais testes, escolher um fornecedor mais confiável, criar
protótipos e adotar processos menos complexos são exemplos (PMI,
2008, pg. 251).
Já para oportunidades a alteração da probabilidade visa aumentar a
possibilidade de um risco que traga benefícios para o projeto ocorra,
também é usado o termo “explorar” para designar esse tratamento. A
estratégia é garantir que uma oportunidade ocorra, para isto, procura-se
eliminar a incerteza associada a esta oportunidade, aumentar a
probabilidade e os impactos positivos da oportunidade. Um exemplo desta
estratégia é designar os recursos mais talentosos da organização para o
projeto a fim de reduzir o tempo de conclusão ou para proporcionar um
custo mais baixo do que foi originalmente planejado (PMI, 2008, p. 252).
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2.3.1.VII.e) Compartilhar e transferir risco:
Compartilhar riscos é dividir com outra parte o ônus da perda, ou o
benefício de um ganho (AS/NZS 4360, 2004, p.4).
“Forma de tratamento de riscos que envolve a distribuição acordada
de riscos com outras partes. O compartilhamento de risco pode ser
realizado através de seguros ou outras formas de contrato. […] A
transferência de risco é uma forma de compartilhamento de risco.
[…] Requisitos legais ou regulatórios podem limitar, proibir ou
ordenar o compartilhamento de riscos. A extensão em que o risco é
distribuído pode depender da confiabilidade e clareza dos acordos de
compartilhamento” (ABNT, 2009b, p.7).

2.3.1.VII.f) Monitoramento e análise crítica
A norma NBR ISO Guia 73 (ABNT, 2009b, p.8) define que o
monitoramento é a “verificação, supervisão, observação crítica ou
identificação da situação, executadas de forma contínua a fim de
identificar mudanças no nível de desempenho requerido ou esperado”,
sendo que “pode ser aplicado ‘a estrutura da gestão de riscos, ao
processo de gestão de riscos, ao risco ou ao controle”.
Para a norma NBR ISO 31000 (ABNT, 2009a, p. 20) entre as finalidades
do monitoramento e da análise crítica durante toda a gestão de riscos
encontram-se: garantir eficiência no controle, possibilidade de avaliação e
melhoria do processo, analisar eventos, mudanças, tendências, casos de
sucesso e de fracasso para aprender com eles e inserir nos processos
organizacionais,

possibilidade

de

identificar

riscos

emergentes

e

alterações de contexto, tanto internos como externos.
A norma completa que o resultado desse processo deve ser registrado e
comunicado de forma eficiente para as pessoas envolvidas e utilizado
como dado de entrado para análise crítica da estrutura da gestão de
riscos e para futuras gestões de riscos de outros projetos que venham a
ser desenvolvidos pela organização.
2.3.1.VII.g) Registro do processo de gestão de riscos
Para a norma NBR ISO 31000 (ABNT, 2009a, p.21) as atividades e as
análises da gestão de riscos devem ser registradas para serem usadas
como dado de entrada para a melhoria contínua do processo, dos
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métodos, das ferramentas, e de futuras gestões de outros projetos da
organização. Para definir o que deve ser registrado, precisam ser
considerados os benefícios dessas informações em contraponto com as
necessidades legais, regulamentárias e operacionais.

2.4 Relação entre os temas
Neste capítulo é apresentado os principais aspectos da relação entre os
assuntos principais deste trabalho: incorporação imobiliária, gerenciamento de
projetos e gerenciamento de riscos, segundo as referências bibliográficas
consultadas.
2.4.1Relação entre gerenciamento de projetos e riscos
Segundo Crouhy (2006, p.04) atualmente a análise de risco faz parte do
gerenciamento de projetos, mas no passado não havia a consciência da existência
dessas práticas. Sobre a prática atual do gerenciamento de projetos Damodaran
(2009, p.25) declara que “em suma, a essência da boa gestão está em tomar as
decisões certas ao lidar com diferentes tipos de risco”.
Pedroso (2006) defende que “um gerente de projeto não deve ter
otimismo, e sim buscar confiança. A confiança nasce do uso construtivo do
pessimismo, apoiado em processos racionais”.
Pense em como você se sentiria se pudesse dizer ‘Não tem
problema. Já previmos isso e temos um plano para resolver essa
questão’ sempre que ocorrer um problema. Você ficaria bem perante
seu chefe e o patrocinador? Quanto tempo e dinheiro você
economizaria? Esses benefícios são resultados freqüentes do
gerenciamento dos riscos e é por isso que isso é parte obrigatória do
gerenciamento adequado de projetos.
[…] Com o gerenciamento dos riscos, o projeto deixa de controlar o
gerente de projetos e o gerente de projetos passa a controlar o
projeto (Mulcahy, 2009, p. 373-375).

De acordo com Mulcahy (2009, p.392) ao analisar o gerenciamento de
riscos da forma correta a conclusão é que para executá-lo não há a necessidade de
tempo adicional, pois na verdade ele poupa tempo. Segundo a autora o projeto se
desenvolverá sem dificuldades, com maior rapidez e menos complicações. Com isso
haverá tempo para realizar tarefas que trazem melhorias e que normalmente não
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são executadas por falta de tempo, como atualizar ativos de processos
organizacionais, criar lições aprendidas, evitar problemas, etc.
Mulcahy (2009, p. 373) descreve que o gerente de projetos deve focar em
evitar os problemas e não como consertá-los. E acrescenta que o gerenciamento de
riscos dentro de um projeto tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto
de eventos positivos (oportunidades) ao mesmo tempo em que trabalha para reduzir
a probabilidade e o impacto dos eventos negativos (ameaças). A autora completa
que, quando se elimina incertezas, as estimativas de trabalho podem ser reduzidas,
e “portanto, o gerenciamento dos riscos não apenas economiza tempo, como
também dinheiro em um projeto”.
O Gráfico 1 ilustra que o nível de riscos e de incertezas é elevado no
início do projeto e regride conforme o tempo decorrido do projeto e o mesmo ocorre
com a influência das partes interessadas, por esse motivo as normas NBR ISO
31000 (ABNT, 2009a), AS/NZS 4360 (2004), ISO 21500 (2011) e o PMI (2008)
indicam que o gerenciamento de riscos deve ser executado desde o início do
projeto.
Segundo o PMI (2008, p. 226) o gerenciamento dos riscos de um projeto
deve incluir os processos representados na figura 8, que demonstra todos os
processos, entradas, ferramentas, técnicas, e saídas no processo de Gerenciamento
do Risco de projetos. Estes processos interagem entre si e com outros processos do
Gerenciamento de Projetos. Eles podem ser executados por uma ou mais pessoas,
e em diferentes momentos do ciclo de vida do projeto.
O propósito de identificar os riscos é determinar eventos de risco
potencial e suas características. É um processo interativo porque novos riscos
podem tornar-se conhecidos ou riscos podem mudar no decorrer do projeto através
de seu ciclo de vida (ISO 21500, 2011, p.32).
Souza, Guinji e Baía (2004, p.23) contextualizam que parte dos riscos e
das incertezas do negócio provém do ambiente econômico e social, e podem ocorrer
de diversas formas, como escassez de contratos, a influência de adversidades
econômicas entre outras. Eles acrescentam que, às vezes, esse mesmo ambiente
traz oportunidade como o fortalecimento por meio de alianças estratégicas. Estas
alianças permitem a soma de pontos fortes complementares entre organizações
para minimizar os efeitos das fraquezas que cada uma apresenta.
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Lobato et. al. (2009, p.116) relaciona alguns dos riscos externos com o
sistema de gestão empresarial, conforme figura 10. O autor aponta os elementos
que compõem as cinco forças competitivas e que estão relacionados com os riscos
externos:
•

Grau de rivalidade entre as empresas;

•

Ameaça de novos entrantes;

•

Produtos substitutos;

•

Poder de barganha dos compradores;

•

Poder de barganha dos competidores.
AMBIENTE DE COMPETIÇÃO

Oportunidades de
negócios/ Alianças
estratégias

Fornecedores:
necessidade e
valores

Sociedade/mundo/
valores/evolução e
ciclos econômicos

Ameaças diversas:
risco e incerteza

EMPRESA
• Missão
• Visão
• Valores
• Estratégias

Evolução tecnológica
e organizacional/
produtos substitutos

Clientes:
necessidade e
valores

Concorrentes: forças
e fraquezas / valores
e estratégias

SISTEMA DE GESTÃO
EMPRESARIAL

Figura 10 – A inserção da empresa no seu ambiente competitivo e o papel do
sistema de gestão empresarial na implementação da sua estratégia.
Fonte: Souza (2004, p. 23)

Segundo Baccarini (2004, p.2) o desempenho de custo de projetos de
construção civil é um critério-chave de sucesso para os patrocinadores do projeto.
Por isso a contingência deve ser um componente central nas estimativas do
orçamento do projeto representando o compromisso total da organização, inclusive
com os imprevistos. O autor destaca que utilizar uma contingência muito alta faz
com que a organização aloque, de forma desnecessária, recursos que poderia
utilizar em outros projetos. Mas, se ela for muito baixa a estimativa pode não ser
realista, e, no decorrer do projeto, pode ser necessário utilizar mais recursos do que
o previsto, resultando em um desempenho insatisfatório.
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Baccarini ainda esclarece que a contingência serve tanto para os riscos
conhecidos como para os desconhecidos. Os riscos que foram identificados podem
ser gerenciados e ter o valor da contingência estimado a partir das possíveis
conseqüências. No entanto, os riscos desconhecidos não são gerenciáveis e é
necessário utilizar uma contingência genérica, baseada em experiências anteriores
ou similares. O autor complementa que estipular uma porcentagem de contingência
para todo o projeto, mesmo que baseada em experiências anteriores e dados
históricos da empresa, só são satisfatórios para projetos simples em condições
estáveis, não sendo adequado para projetos grandes e complexos.
Segundo a Oficina de gerenciamento de portfólio de projetos (2009) a
análise de riscos pode ser utilizada para auxiliar na priorização de portfólio de
projeto. Ela recomenda a utilização de uma metodologia objetiva, a partir das
oportunidades e das ameaças de cada projeto, o que torna possível um resultado
para comparação entre projetos, permitindo priorização a partir do seu alinhamento
com as estratégias da empresa. Esse método é estudado, sobretudo por
administradores, e pode ser utilizado em diversos campos de atuação: projetos
internos, como é o caso de um setor de tecnologia da informação de uma empresa,
ou mesmo com clientes externos, como é o caso da escolha de um empreendimento
de uma incorporadora imobiliária. A relação entre a estratégia organizacional e o
gerenciamento de portfólio pode ser observada na figura 4.
A Oficina de gerenciamento de portfólio de projetos (2009) declara que
cada projeto precisa ser analisado sob a óptica do seu alinhamento com o
planejamento estratégico da empresa. Dessa forma é possível ver a posição atual
da empresa e aonde ela quer chegar, ao invés de analisar individualmente projetos
diferentes, obtendo resultados que não podem ser comparados uns com os outros.
A intenção é substituir o caráter subjetivo da avaliação por um método que
possibilita o direcionamento na hora de priorizar uma oportunidade.
Segundo a Oficina acima citada, a idéia da priorização de portfólio é
sempre analisar um conjunto de projetos para obter um equilíbrio na empresa, o que
pode ser alcançado analisando os projetos a partir de um sistema de ponderação
que considere os objetivos tangíveis (como lucro) e intangíveis (como valores,
imagem). Ao analisarmos os projetos de forma isolada, e não o conjunto, podem
ocorrer equívocos, como concentrar toda a equipe em projetos com grande

76

lucratividade em um segmento que a empresa já atua, enquanto o objetivo da
empresa é, por exemplo, consolidar sua atuação em um novo segmento.
A Oficina de gerenciamento de projetos (2009) considera que, para
conseguir comparar projetos diferentes entre si, a partir do nível de risco e/ou do
alinhamento estratégico, é fundamental que haja um denominador comum. Isso
implica em ser essencial uma matriz de riscos e lista de riscos padronizada para
uma análise preliminar. E, ainda, a inclusão de novos elementos e sua ponderação
precisa ser definida de forma clara e objetiva. É necessário que haja uma conclusão
no final do processo, para poder servir de métrica.
2.4.2 Gerenciamento de projetos na incorporação imobiliária
Anselmo (2009, p.29) define que um modelo de negócios baseado em
projetos é aquele em que a organização tem como principal fonte a comercialização
e execução de projetos por meio de produtos ou serviços sob encomenda, e conclui
que o gerenciamento de projetos é um elemento crítico para a competitividade, rede
de parcerias, relacionamento com os clientes, geração de lucros e posicionamento
no mercado.
Abdollahyan e Anselmo (2007, p. 14) dizem que as empresas orientadas
a projetos são as que vendem projetos a outras empresas ou outros clientes e como
exemplo citam as empresas de consultoria, auditoria, arquitetura, engenharia, e as
instituições de pesquisa e desenvolvimento.
Anselmo (2009, p.48) foi o único autor consultado que tem uma definição
específica de projetos no contexto de um negócio baseado em projetos, como é o
caso de uma incorporadora: “o projeto é um empreendimento temporário, fruto de
uma transação comercial complexa, realizado de forma progressiva, para criar
soluções únicas que produzem benefícios para o comprador”.
Segundo Souza, Guinji e Baía (2004, p. 29) para as empresas
incorporadoras adotarem uma gestão e possuírem um funcionamento eficaz é
fundamental identificar os processos internos e seus gerenciamentos de forma interrelacionada e interativa. Em muitos casos a saída de um projeto (produto) é a
entrada (insumo) do seguinte e essa já é a interligação.
Para Anselmo (2009, p.95) é a rapidez e a eficácia na implementação das
estratégias que são os elementos centrais para uma organização obter êxito em
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seus negócios, bem como o alinhamento dos projetos com as suas estratégias. O
autor afirma que a maturidade no gerenciamento de projetos é alcançada por meio
de aquisições de competências e excelência em processos, quando há habilidade
para execução de processos de forma previsível e padronizada, enquanto empresas
imaturas caracterizam-se por improvisação em seus processos, não conseguindo
estabelecer as relações adequadas entre as áreas de conhecimento. Porém, o autor
refere que, as empresas de incorporação imobiliária, de um modo geral possuem
uma gestão familiar e imatura, precisando incorporar e desenvolver o gerenciamento
de projetos.
Wissenbach (2008, p.46) atribui ao predomínio de empresas familiares no
setor de incorporação imobiliária o fato do setor ser caracterizado por uma
administração empírica, com “personalismo na sua gestão”, caracterizado pela
presença de um grande líder com ação intuitiva. O autor descreve que essa
característica é responsável por casos de êxito, mas também por bruscas derrotas,
além de criar um ambiente desfavorável à inovação, que resulta na baixa
produtividade do setor.
O gráfico 3ilustra que apenas 26% das empresas que participaram do
estudo declaram ter uma cultura de gerenciamento de projetos estabelecida em toda
a organização.
Wissenbach (2008, p. 114) ainda relata que a abertura de capital de
algumas incorporadoras nos últimos anos, permitiu que a capacidade de
investimento aumentasse de quatro a oito vezes, e a produção foi ampliada em uma
razão ainda maior. Para detalhar a complexidade de gerenciamento resultante da
abertura de capital o autor cita Rocha-Lima Jr.:
Isso faz crescer a capacidade de produção numa razão ainda maior
do que 8 x 1 e exige uma estrutura de gestão completamente
diferenciada: os sistemas, processos e rotinas da administração têm
relação com a escala e não se expandem inercialmente. Pensemos
na escala dos suprimentos, nas rotinas de controle de custo de
obras, no conjunto de novos profissionais necessários (…) nos
processos de análise e decisão de novos negócios e na geração de
informações para controle (…) no eventual alargamento da base
geográfica de atuação, que exige a implementação de rotinas de
gestão e de desconcentração de decisão totalmente novas para a
empresa (Rocha-Lima Jr., 2007, p.2 apud Wissenbach, 2008, p.114).
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Nível de Cultura em Gerenciamento de
26%
Projetos
38%
18%
18%

Há uma cultura embrionária, limitada a alguns profissionais em algumas áreas/ departamentos
específicos - 38%
Há uma cultura estabelecida, porém apenas em algumas áreas/ departamentos específicos - 18%
Há uma cultura estabelecida em toda a Organização, porém limitada aos níveis hierárquicos mais
técnicos - 18%
Há uma cultura estabelecida em toda a Organização, tanto nos níveis hierárquicos mais técnicos
como nos níveis gerenciais e executivos - 26%

Gráfico 3 – Nível de cultura em gerenciamento de projetos – Empresas do setor de
Engenharia e EPC (Engineering,
Engineering, Procurement and Construction).
Construction
FONTE: Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil, Project
Management Institute – Chapters Brasileiros. Website:
bsite: http://www.pmsurvey.org.' –
consultado em 29/06/2011.

O PMI (2003, p. 4) aponta algumas peculiaridades que tornam os projetos
de construção diferentess dos demais:
•

Necessidade de lidar com diferenças geográficas e eventos
naturais;

•

Potencial de gerar um impacto significativo no meio ambiente;

•

Envolve equipe de especialistas contratados em design e
disciplinas de construção;

•

Envolve

diversas

partes

interessadas,

como

grupos

de

ambientalistas e da comunidade onde será inserida a construção;
construção
•

Exige quantidades significativas de materiais e equipamentos para
transportar e modificar os materiais utilizados;

•

O setor privado por vezes utiliza a mesma equipe de projetos e
construção para vários projetos, mesmo que não
ão possuam ligação
entre eles.
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Figura 11 – Visão geral das áreas de conhecimento e dos processos exclusivos do
gerenciamento de um projeto de Construção
Fonte: PMI (2003, p. 7)

Devido às peculiaridades apontadas o PMI (2003) identifica quatro áreas
de conhecimento exclusivas de um gerenciamento de projetos de construção (ver
figura 11): gestão de segurança de trabalho para prevenção de acidentes, projeto de
gestão ambiental para controle e prevenção de impactos ambientais, gestão
financeira devido à complexidade do fluxo de caixa e do alto valor de recursos
financeiros envolvidos e gestão de declarações trabalhistas e contratuais para
prevenção de reivindicações de horas extras e cobranças adicionais por serviços
contratados.
O PMI (2003, p. 9-11) identifica duas tipologias de ciclo de vida para um
projeto de construção, conforme figura 12. Na primeira tipologia, a partir da proposta
de projeto, o proprietário ou a incorporadora produz um conjunto de design e
especificações com detalhe suficiente para a construção e através de uma
concorrência seleciona a empresa construtora que executará os projetos. No
segundo modelo a partir da proposta de projeto o proprietário ou a incorporadora
desenvolve um design básico ou define os requisitos necessários para que a
construtora conclua o design e execute a obra. Usualmente essas etapas ocorrem
em simultâneo.
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A.
Proposta
de projeto

Concorrência

design

Construção

Foco do trabalho

B.

Design
parcial ou
requisitos

Proposta
de projeto

Contratação
construtora

Design

Foco do trabalho
Construção

Operação

Ciclo de vida Design-Construção
Ciclo de vida Design-Construção-Operação-Transferência
Legenda
Fase que envolve
apenas o
proprietário

Fase que envolve
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contratado

Figura 12 – Dois Ciclos de vida típicos de projetos de construção
Fonte: PMI (2003, p. 10) - traduzido
Legenda:
A. Ciclo de vida típico de Design-Concorrência-Construção
B. Ciclo de vida típico Design-Construção e Design-Construção-Operação-Transferência

2.4.3 Análise de riscos na incorporação imobiliária
Para Wissenbach (2008, p.43-44) o produto imobiliário em si insere riscos
à incorporação imobiliária, uma vez que um projeto de um empreendimento
demanda um grande período de tempo entre o planejamento, a compra do terreno,
aprovação do design, lançamento, construção e vendas, sendo central o caráter
antecipatório da incorporação.
Segundo Souza (1994) o incorporador é o responsável por realizar uma
série de ações, como comprar o terreno, aprovar o design na Prefeitura e registrar a
incorporação no registro de imóveis para desmembrar o terreno em frações ideais
para que as unidades possam ser comercializadas. Além disso, é o incorporador
quem corre o risco do prejuízo caso a venda do produto não se realize.
Sobre o risco do empreendimento Rocha Lima Jr. (1995) define que “o
empreendedor é aquele que toma o encargo de implantar o negócio, mantendo, para
aplicar seus investimentos e manejar os processos de produção, o senso do risco”,
enquanto o especulador “toma suas decisões de investimento baseadas numa

81

situação limite de alto risco, na busca de um estado particular de alta rendibilidade
que daí possa derivar”.
De acordo com Pascale (2005, p.23) os atributos do empreendimento
para o empreendedor (que define como sendo simultaneamente o incorporador e o
empreendedor) é a relação entre o custo da produção e da possível receita
resultante em relação aos riscos envolvidos. Sendo a relação entre remuneração x
risco a responsável pela decisão de investir ou não e que, a remuneração poderá
ser maior quanto maior o risco envolvido no negócio.
Tanto Pascale quanto Rocha Lima Jr. relacionam o incorporador com os
riscos de acordo com a afirmação de Damodaran, ao dizer que para obter maiores
retornos é necessário se expor a maiores riscos.
Wissenbach (2008, p.20-43) descreve que há um significado amplo para o
setor imobiliário que envolve outros segmentos da economia, e inclui etapas de
trabalho antes, durante e depois da construção dos imóveis, englobando: materiais
da construção, aquisição do terreno, o processo da construção, comercialização
desde o lançamento até o serviço de corretagem e a venda das unidades,
participação do setor bancário e financeiro. Ele acrescenta que, considerando um
empreendimento onde há a incorporação, construção e vendas, é possível
apresentar o seguinte padrão financeiro:
•

construtora: trabalha por preço orçado ou pelo custo real da obra,
sendo que no primeiro caso assume as possíveis variações de custo,
podendo aumentar ou diminuir seu lucro, enquanto no segundo há
uma opção mais segura, porém diminui a possibilidade de aumento da
lucratividade;

•

vendedora: remunerada de acordo com o percentual de vendas (varia
entre 3% e 6% da receita do empreendimento), tendo como risco
apenas o investimento de promoção das vendas;

•

incorporadora: trabalha com o saldo final do processo, podendo obter
grandes lucros, mas assumindo todos os riscos, desde os macroeconômicos até os intra-urbanos.

Matsumoto (2011, p.126) relata que, em relação ao valor que a
incorporadora irá adotar para a venda de suas unidades, é recorrente o receio de
sobrevalorizar os produtos imobiliários, mas é um risco que representa uma escolha
que o incorporador deseja assumir para buscar uma taxa de retorno maior. O risco é
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da valorização não se concretizar e resultar em um decréscimo nas vendas,
inadimplência de compradores e, eventualmente, uma desvalorização imobiliária.
Essa situação representaria o cenário mais pessimista, segundo o autor citado.
Sobre o valor, ainda completa:
O risco é um dos componentes de decisão em uma aquisição. Um
dos questionamentos que sempre será discutido numa aquisição é
em relação ao valor de venda de um determinado produto. Não
existe garantia nenhuma para validar um determinado valor, ou o
sucesso da incorporação, contudo busca-se avaliar o histórico de
valor, de velocidade de vendas e de estoque na região, além das
condições macro-econômicas que eventualmente poderiam afetar
esta incorporação.

O AIA (American Institute of Architect) recomenda como a principal forma
de proteção das ameaças provenientes da contratação de projetos e de obras, a
contratação de apólices de seguros e um conhecimento prévio das normas,
legislações, deveres e direitos do profissional ou da organização. O Instituto define
que dessa forma a organização se protege de indenizações por acidentes de obra,
reivindicações trabalhistas e demais riscos inerentes à atividade. A figura 13 ilustra a
distribuição do risco global identificado pelo Instituto.
2.4.4 Análise de riscos no gerenciamento de projetos de incorporação imobiliária
Segundo Ferraz e Quintão (2010) “todas as normas de gestão de
qualidade estimulam a implementação de uma sistemática de melhoria contínua, o
que resulta em um melhor gerenciamento dos riscos da organização”.
Sobre a estrutura organizacional das empresas de incorporação
imobiliária, Wissenbach (2008, p.46) informa que há uma grande tradição de
empresas familiares, o que acarreta uma falta de profissionalização da
administração, e a trajetória dessas organizações indica personalismo na gestão e
uma ação extremamente intuitiva.
Souza, Guinji e Baía (2004, p. 22), referente ao contexto atual da
economia, declaram que:
No setor da construção se delineiam movimentos estratégicos de
modernização tecnológica e de gestão empresarial, movimentos
estes gerados como reação às condições de mercado que se
colocam para as empresas. Neste novo contexto, o movimento da
qualidade assumiu o papel determinante entre as empresas
brasileiras do setor da construção civil, resultando em um dos mais
significativos movimentos setoriais se comparado a outros setores
industriais e de serviços.

Figura 13 – Distribuição de risco global
Fonte: AIA (2004) apud Rodrigues (2011, p.17)
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Silva (2008) afirma que as organizações têm usado as melhores práticas
em gerenciamento como meio de aumentar a probabilidade de sucesso de seus
empreendimentos, sendo que, neste contexto, os sistemas de gestão da qualidade
estão entre os principais métodos de controle e gestão das empresas construtoras.
Ainda afirma que "os ganhos na parte gerencial e operacional são notórios e
confirmados em pesquisas”.
O PMI (2003, p.80-82) esclarece que em um projeto de um
empreendimento o nível de risco global resultante da análise qualitativa de riscos é
usada para apoiar a definição de executar ou não um projeto. Ainda ressalta que
pelo envolvimento de outras partes, como subempreiteiros, o planejamento das
respostas aos riscos se torna um processo mais complexo e pode resultar em custos
adicionais, além de impactar outros envolvidos. Por isso o cronograma precisa ser
cuidadosamente planejado e o plano de respostas possivelmente terá que ser
negociado entre as partes.
3 ANÁLISE CRÍTICA
Esse capítulo apresenta as análises críticas realizadas a partir dos pontos
de vista apresentados no capítulo 2. Referências bibliográficas e da experiência
profissional da autora.
A revisão bibliográfica realizada evidenciou a importância de realizar o
gerenciamento de riscos pelo potencial dos riscos impactarem nos objetivos do
projeto, sendo uma prática a ser adotada pelas organizações e utilizada pelos
gerentes de projeto para aumentar a possibilidade de garantir os resultados e a
execução do projeto conforme planejado. A análise qualitativa de riscos foi apontada
não apenas como um meio de estabelecer o nível de risco do projeto, mas também
de apoio para a avaliação de riscos e para a decisão de aprovar ou não um projeto,
a partir da contribuição que o mesmo pode gerar para o alcance dos objetivos
organizacionais. Por outro lado, Anselmo e o Gráfico 3 apontam uma falta de
maturidade na gestão das empresas da construção civil.
A falta do estabelecimento de procedimentos e práticas padronizadas de
gerenciamento de projetos pode ser evidenciada em algumas organizações de
incorporação imobiliária e da cadeia de construção civil, assim como a ausência de
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uma definição das estratégias organizacionais em seus diversos níveis, do
estratégico ao tático, e na sua relação com os projetos executados.
Em algumas empresas existe o interesse e, em alguns casos, a exigência
de especializações para os profissionais que ocupam nível funcional a partir da
gerência. Mas também ocorre a procura espontânea por parte dos profissionais de
pós-graduações e especializações, tanto como meio de melhora no desempenho
profissional, como melhores remunerações e diferencial no mercado de trabalho.
Apesar de haver o conhecimento teórico retido na empresa, observa-se a
dificuldade de implantar metologias, processos e procedimentos, sobretudo ao nível
operacional, ou por um volume de trabalho superior à capacidade de produção da
equipe ou pela ineficiência da organização em transmitir sua estratégia e conseguir
incentivar as equipes de trabalho. Em relação aos produtos oferecidos pelas
empresas é possível observar um aumento em relação a certificações, ou por
exigência legal ou regulatória, por exigência do cliente, ou como estratégia de
marketing sendo um diferencial no mercado. Algumas incorporadoras adotam como
estratégia competitiva a consolidação da sua marca no mercado, tendo como
diferencial a percepção do nível de qualidade de seus produtos e sua credibilidade
para praticar preços acima do mercado, e outras buscam a prática do menor preço.
Mas a concorrência é crescente para os dois casos.
O cenário apresentado demonstra uma defasagem entre os conceitos
estabelecidos pelas normas e a prática das organizações. Tanto o PMI (2008) como
as normas NBR ISO 31000 e NBR ISO 9001 apresentam a necessidade da adoção
de procedimentos e processos padronizados para se obter eficiência nas atividades
desenvolvidas pela empresa.
Dessa forma, para obter eficiência na análise qualitativa de riscos e na
gestão de riscos algumas organizações é conveniente definir todos os parâmetros
da estratégia organizacional e sua relação com os projetos, e consolidar a prática de
uma gestão de projetos padronizada. A complexidade do mercado atual e a abertura
de capital por parte de algumas empresas também enfatizam essa necessidade que
representa um processo de amadurecimento da gestão. Além da necessidade de
comprovar o potencial financeiro do empreendimento para os investidores as
incorporadoras precisam se adequar às exigências de melhoria na qualidade, gestão
e processos.
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Segundo Mulcahy (2009) “até 90% das ameaças que são identificadas e
investigadas no processo de gerenciamento de riscos podem ser eliminadas”. Essa
afirmação reforça a importância em se investir tempo e recurso no gerenciamento de
riscos. Com a maturidade desse processo dentro de uma empresa é possível colher
dados para estabelecer estatísticas e assim determinar quais são os riscos que
costumam ocorrer com maior freqüência, quanto custa se ocorrer e qual o impacto
que gerou, ou o quanto custou para tratar ou transferir, permitindo avaliar qual a
quantidade adequada de energia e recursos que devem ser gastos no
gerenciamento de riscos e qual o nível de riscos que a organização considera
tolerável.
Diversos motivos podem influenciar um empreendimento não obter o
retorno financeiro previsto, tanto pela falta de uma análise dos aspectos que
impactam a viabilidade do empreendimento como pela dificuldade em identificar os
fatores de riscos que auxiliam uma tomada de decisão ao executar o projeto. A
princípio, quando se pensa em risco há uma associação com ameaças operacionais
ou gerenciais, porém os riscos estratégicos, tanto em relação às oportunidades
como às ameaças também precisam ser identificados e analisados.
Segundo a norma NBR ISO 31000, PMI (2008) e a AS/NZS 4360 são
riscos as incertezas que podem afetar os objetivos do projeto, mas não há uma
definição única do que é objetivo.

Por isso é extremamente importante a

organização definir o que considera que são seus objetivos em todos seus aspectos:
negócios, processos, cliente, partes interessadas, estratégia, etc. Os objetivos que
são específicos do projeto precisam ser definidos na iniciação e constar no plano do
projeto (incluindo restrições de prazo, custo, qualidade, etc.).
As definições para objetivos apresentadas por Anselmo e Kerzner e a
proposta da norma NBR ISO 9001 ampliam o sucesso de um projeto para os
benefícios percebidos pelo cliente ou usuário final. Dessa forma a incorporadora
precisa considerar não apenas os riscos atrelados a uma obrigação legal como é o
caso da assistência técnica, imagem da empresa, retorno financeiro, entre outros,
mas também fatores subjetivos de satisfação do cliente.Consequentemente, a
pesquisa de mercado para levantamento do interesse dos clientes potenciais se
torna uma atividade estratégica e fundamental.
Garantir o envolvimento e a colaboração de todas as pessoas envolvidas
e o funcionamento adequado é o ponto crítico da implementação da gestão de
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riscos. É importante a figura de uma autoridade respeitada que cobre, incentive e
acompanhe as atividades, conforme orientado pela norma NBR ISO 31000 (ABNT,
2009a). Essa pessoa deve garantir que todos os gerentes de projetos compreendam
a importância e implementem corretamente em seus projetos os processos definidos
pela gestão de riscos. E deve buscar que os envolvidos compreendam a importância
da gestão de riscos, para que ela não seja vista como uma perda de tempo e os
procedimentos sejam executados de forma eficiente e não apenas por uma
exigência formal.
É necessário e difícil assegurar que os recursos necessários sejam
fornecidos. Em relação a recursos humanos, a dificuldade está na cultura de
dimensionar as equipes de forma a trabalharem no limite da produtividade. Dessa
forma o gerente funcional do profissional precisa compreender e permitir que o
mesmo dedique o tempo necessário para gestão de riscos, pois será um benefício
para a organização ao longo do projeto, mesmo que isso implique em uma primeira
etapa mais extensa.
Outra questão que deve ser colocada é a dificuldade de compatibilizar as
agendas de diversos profissionais para realizar reunião para identificação, análise e
avaliação de riscos. A reunião foi apontada pelo PMI (2008) como uma técnica para
levantamento e análise de riscos, mas, para ela ser viável, é necessário que os
envolvidos sejam preparados para a reunião, para que ela possa ser objetiva e com
a produtividade otimizada. A elaboração de glossários, treinamento dos envolvidos
para prepará-los para o processo de gestão de riscos adotado pela empresa, e a
divulgação prévia dos dados de entrada da reunião são estratégias que a
organização pode adotar para alcançar a produtividade adequada das reuniões.
Com os treinamentos, divulgação dos benefícios do gerenciamento de
riscos, comprometimento e cobrança de uma autoridade, a organização cria um
ambiente propício para que as diversas pessoas percebam que o tempo que irão
investir na prevenção dos riscos é, como Mulcahy (2008) define, uma forma de
poupar tempo para problemas futuros. Assim a equipe se torna uma aliada e não
uma barreira para a implementação desse processo.
O esquema 5 apresenta uma simplificação da relação entre a estratégia
organizacional, gerenciamento de projetos e gerenciamento de riscos em um projeto
a partir da interpretação das referências bibliográficas consultadas. A estratégia e os
objetivos organizacionais são mostrados como dado de entrada para a primeira
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etapa de um projeto, identificada como iniciação, onde já há a interação entre os
processos e as áreas de conhecimentos apontados pela norma ISO 21500 (2011) e
pelo PMI (2008). Mesmo que a organização só tenha recursos para desenvolver um
projeto, pode iniciar vários projetos simultaneamente. A iniciação fornece os dados
necessários para executar a análise qualitativa de riscos, que permite a realização
da avaliação dos riscos, contribuindo, portanto, com a elaboração da proposta do
projeto, considerando as ameaças e as oportunidades desde este momento. As
propostas são avaliadas e, então, ocorre a seleção e autorização do projeto que
será continuado. Quando se alcança os objetivos do projeto e a conclusão do
produto, deve-se validar as entregas e executar os processos e atividades de
encerramento do projeto.
Analisando o conteúdo da norma NBR ISO 9001 (2009) e as definições
de gerenciamento de projetos é possível estabelecer uma relação entre eles,
conforme ilustrado no esquema 5. A norma estabelece a necessidade de a
organização executar melhoria contínua em seus processos e procedimentos, e
adotar a prática de ações corretivas e preventivas. E um dos objetivos do
gerenciamento de riscos é se antecipar aos acontecimentos, com um gerenciamento
pró-ativo, que colabora com os objetivos da gestão da qualidade.
A gestão da qualidade, por sua vez, exige o comprometimento da alta
direção em fornecer os recursos necessários para as atividades e analisar
criticamente os processos e procedimentos, além da necessidade de toda a
organização compreender a importância e seguir os procedimentos estabelecidos,
gerar registros e manter os arquivos armazenados em local adequado (em local da
rede que os possíveis usuários consigam localizar e acessar) e com o conteúdo
compreensível. Esses são pontos críticos da implementação e manutenção de um
gerenciamento de riscos, que precisam da aceitação em todos os níveis, do
estratégico ao tático da organização, e, apenas com o armazenamento adequado é
possível extrair índices, tendências, lições aprendidas e histórico de riscos. Dessa
forma as exigências da gestão da qualidade colaboram com a manutenção da
eficiência de uma gestão de riscos.
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A norma NBR ISO 9001 também favorece a eficiência dos processos da
gestão de riscos ao estabelecer que para uma gestão da qualidade ter resultados
satisfatórios é necessário estabelecer os padrões e procedimentos da organização,
ter um comprometimento e o acompanhamento da alta direção, bem como um
monitoramento e análise crítica constante dos processos e da sua eficácia e
eficiência, permitindo a melhoria contínua.

Estratégia e
objetivos
organizacionais

Gerenciamento de
projetos - iniciação

Encerramento
do projeto
Lições
aprendidas

Avaliação

Gestão qualidade
ISO 9001:2008

Análise
qualitativa de
riscos

Monitoramento
Controle
Retroalimentação
Melhoria contínua

Alcance dos
objetivos/
produto

Gerenciamento de
projetos - planejamento
execução

Avaliação dos
riscos

Propostas de
projetos

Seleção e
autorização de
projeto

Gerenciamento de
riscos

Esquema 5 – Esquema simplificado da relação entre estratégia, gerenciamento de projetos
e análise qualitativa de riscos em um projeto.
Fonte: Elaborado pela autora.

Existem algumas diferenças entre as normas consultadas e o PMI em
relação ao processo de gestão de riscos. A norma ISO 21500 (2011) e o PMI (2008)
estabelecem que todos os processos de um projeto devem ser planejados, inclusive
o processo de gestão de riscos. Porém, as normas NBR ISO 31000 e a AS/NZS
4360 não incluem a etapa de planejamento em sua proposta de gestão de riscos,
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iniciando diretamente pelo estabelecimento do contexto e o plano de comunicação,
atividades que estão inseridas no planejamento do PMI. Apesar de cada tipo de
projeto necessitar de uma ênfase maior em determinadas áreas de conhecimento ou
processo, dificilmente uma gestão de riscos de um projeto de incorporação
imobiliária não precisará do planejamento, uma vez que é uma atividade
multidisciplinar, complexa, e é um investimento alto e a longo prazo.
O PMI descreve que a análise qualitativa de riscos pode ser utilizada
como dado de entrada para tomada de decisão, mas não estabelece o como isso
deve ocorrer. Já a norma NBR ISO 31000 (ABNT, 2009a) deixa explícito isso com a
inclusão da avaliação dos riscos em seus processos. É importante que antes de uma
organização aprovar um alto investimento, como é caso da aquisição de um terreno,
haja uma etapa para avaliar os riscos e os dados do projeto levantados na etapa
inicial, questionando se o projeto deve ou não continuar, conforme proposto pela
norma. O gráfico 1 reforça essa idéia, uma vez que mostra que na iniciação o nível
de investimentos ainda é baixo, sendo o momento adequado para encerrar um
projeto ou planejar as respostas para as incertezas e aumentar a possibilidade de
um gerenciamento de projetos eficiente e realista, que se mantenha dentro da linha
base do cronograma, e do custo, atendendo aos requisitos de qualidade. Se essa
avaliação for adiada, o custo de uma alteração pode ser mais elevado e o impacto
menor.
O PMI, por sua vez, apresenta a análise qualitativa de riscos e a análise
quantitativa de riscos, enquanto a norma NBR ISO 31000 traz apenas o processo de
análise de riscos, esclarecendo que, dependendo do projeto e das informações
disponíveis, pode ser utilizada uma ou outra. Na etapa inicial de um projeto de
incorporação imobiliária não é possível levantar todos os riscos com o nível de
informação necessário para uma análise quantitativa de riscos, além do que realizar
essa atividade para todos os riscos, como Mulcahy explicou, pode ser caro e
desnecessário.
Por isso, a análise qualitativa de riscos na etapa inicial se mostra
adequada, uma vez que pode ser realizada com o nível de informação disponível,
permite a visualização do nível global de riscos do projeto e fornece os dados
necessários para a avaliação de riscos. A análise qualitativa pode conter uma
extensa lista de riscos e a etapa de avaliação de riscos consegue analisá-las e
definir quais riscos precisam passar de uma análise quantitativa, quais devem ser
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colocados em uma lista para serem monitorados, quais precisam de tratamento e
com qual urgência. A análise de riscos deverá, inclusive, ser utilizada nas etapas
subsequentes do projeto, dando continuidade ao processo de gerenciamento de
projetos.
Um elemento crucial na gestão de riscos de uma incorporadora é a
gestão de contratos. Um contrato elaborado com critério, além de preservar a
incorporadora de diversas ameaças em relação ao desempenho de atividades
realizadas por terceiros, ainda consegue transferir alguns riscos que vão desde a
diferença entre o orçamento planejado e executado da obra ao prazo de conclusão
das obras. Porém, ela precisa escolher com critério as empresas que irá contratar,
uma vez que, apesar de se proteger judicialmente e financeiramente, pois situações
como, por exemplo, um atraso, um acidente ambiental, ou outra ameaça significativa
podem prejudicar sua imagem e credibilidade no mercado, já que seu nome está
vinculado ao empreendimento.

4 DIRETRIZ
4.1 Definição da diretriz para a inserção da análise qualitativa de riscos
A partir das Referências Bibliográficas e das Análises Críticas esse
capítulo apresenta uma definição de diretiz para a inserção da análise qualitativa de
riscos na aquisição do terreno na etapa inicial de um projeto de um empreendimento
residencial de uma incorporadora.
As

referências

bibliográficas

evidenciaram

uma

ausência

de

gerenciamento de riscos no processo de um projeto de uma empresa de construção
civil e uma defasagem entre as definições estabelecidas pelas normas e pela
literatura, em relação com a prática de gerenciamento de projetos e estratégia
empresarial executada pelas incorporadoras.
Devido a esses fatores as diretrizes propostas apresentam as atividades e
os processos necessários para a execução de uma análise qualitativa de riscos na
etapa inicial de um projeto, e também diretrizes de como implementar uma gestão
de riscos em uma organização de incorporação imobiliária, com a proposta de um
fluxo de gerenciamento de riscos e uma proposta de adequação do fluxo de projeto
de incorporação imobiliária com ênfase na etapa inicial, que é o objeto de estudo
deste trabalho.
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As propostas apresentadas nesse capítulo foram elaboradas para
empresas que possuam ou tenham a intenção de possuir gerenciamento de projetos
com um gerenciamento de riscos, para que a análise qualitativa de riscos seja
utilizada em sua abrangência plena, considerando que os riscos identificados e
quantificados serão gerenciados durante todo o ciclo de vida do projeto. Porém há a
possibilidade de adoção da análise qualitativa de riscos na primeira etapa de um
projeto sem um gerenciamento de projetos ou gerenciamento de riscos estruturado,
com a intenção de incluir na proposta do projeto estimativas com um maior grau de
adequação aos riscos e contingências necessárias, além de sensibilizar as demais
áreas e a alta direção dos riscos que o projeto implica, tanto em relação às
oportunidades como em ameaças.
Uma proposta de fluxo para a implementação da diretriz para a análise
qualitativa de riscos é apresentada do item 4.1.1.I ao 4.1.1.IX, ver fluxograma 4.
4.1.1.I. Mais-valia: antes da implantação de gestão de riscos
Para obter uma maior eficiência no processo de gestão de riscos a
organização precisa ter definido a sua estratégia comercial, com a visão, missão,
estratégias e os objetivos corporativos. Dessa forma ela terá a oportunidade de
utilizar a análise de riscos inclusive como critério para priorização e seleção de
projetos, e ainda conseguirá identificar, analisar e avaliar ameaças e oportunidades
em relação às suas estratégias organizacionais.
A organização precisa utilizar ou implementar um gerenciamento de
projetos padronizado, com a figura de um gerente de projetos e com fases e
atividades definidas, permitindo a padronização e o controle do gerenciamento de
riscos, além de possibilitar a comparação dos resultados obtidos com a análise e
avaliação de riscos em diferentes projetos.
A implementação de uma gestão da qualidade é uma mais-valia 23 na
implementação de um gerenciamento de riscos por estabelecer que a diretoria
precisa participar, acompanhar, apoiar, fornecer os recursos necessários e realizar
análise crítica em todos os processos da organização, que é um ponto crítico do
sucesso de um gerenciamento de riscos. A gestão da qualidade ainda exige o
armazenamento correto e adequado dos registros e da documentação, permitindo
23

Segundo o dicionário da língua portuguesa Houaiss o termo mais-valia significa “o aumento do
valor de um bem em razão de melhoria ou benfeitoria que lhe foi introduzida”.
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que as pessoas adequadas tenham acesso aos registros, políticas e históricos de

Estabelecimento da estratégia e objetivos organizacionais

Gestão da qualidade

4.1.1.II. Estabelecimento do mandato e comprometimento de
gestão de riscos (NBR ISO 31000)
4.1.1.III. Elaboração da estrutura de gestão de riscos
(NBR ISO 31000)
4.1.1.IV. Elaboração dos processos de gestão de riscos
(NBR ISO 31000)
4.1.1.V. Escolha/ desenvolvimento/ adequação de ferramentas
para a gestão de riscos

4.1.1.VIII. Adequação do ciclo de vida

Implantação de gerenciamento de projetos
+
Definição atividades, áreas e ciclo de vida do projeto

4.1.1.I.Mais-valia

4.1.1.IX. Monitoramento, avaliação, análise crítica e lições aprendidas (NBR ISO 3100)

riscos.

4.1.1.VI. Elaboração do glossário, manual e treinamento para o
processo e ferramentas de gerenciamento de riscos
4.1.1.VII. Implantação do processo de gestão de riscos no
gerenciamento de projetos

Fluxograma 4 – Fluxo para implementação da diretriz para análise qualitativa de riscos
Fonte: Elaborado pela autora

4.1.1.II. Estabelecimento do mandato e comprometimento da gestão de riscos
A organização precisa designar uma pessoa ou um comitê responsável
para a elaboração e implementação da gestão de riscos. O responsável precisa ter
um nível de conhecimentos adequado de gerenciamento de riscos e ser respeitado
pela alta direção e pelas gerências, ou possuir um patrocinador da alta direção, que
permita que ele tenha acesso a todas as informações e recursos necessários.
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A implementação acontece desde o nível estratégico até o operacional, e
a primeira atividade a ser executada é a conscientização de todos os integrantes da
alta direção, acionistas e a presidência quanto à importância de um gerenciamento
de riscos e quais os benefícios, demonstrando que, apesar de utilizar um tempo
maior na iniciação do projeto, estará possivelmente diminuindo retrabalhos,
desperdícios e prejuízos, auxiliando a organização a atingir os objetivos
estabelecidos em cada projeto. Com a consulta e aprovação da alta direção o
responsável pela implementação deve estabelecer qual o grau de comprometimento
da empresa com o gerenciamento de riscos, quais recursos serão disponibilizados e
de que forma implementará os princípios da gestão de riscos apontados pela norma
NBR ISO 31000 (ver figura 5).
4.1.1.III. Elaboração da estrutura de gestão de riscos
A estrutura da gestão de riscos é uma importante etapa de nível
estratégico. Deve-se envolver a direção e a gerência das diversas áreas da empresa
na aprovação dos componentes da estrutura e estabelecer como eles irão se
relacionar com as diversas áreas da empresa e com o gerenciamento de projetos.
Se a organização possuir um PMO deverá envolvê-lo nesse processo.
A política, os objetivos, os indicadores da gestão de riscos devem ser
definidos e alinhados com a política, objetivos, indicadores e a cultura
organizacional, e com as normas e leis vigentes.
No que diz respeito ao aspecto da política é preciso definir as
responsabilidades e os recursos necessários para a aplicação do gerenciamento de
riscos em um projeto, a justificativa da importância, como resolver possíveis conflitos
de interesse, os proprietários dos riscos

24

e quem será responsável pela

manutenção, monitoramento e controle da gestão de riscos.
As categorias de risco são definidas pela organização. A autora desta
dissertação recomenda que uma das categorias de riscos seja a estratégia
empresarial e as demais representem as áreas funcionais da empresa para facilitar
o processo de identificação de riscos de forma estruturada, por exemplo: marketing,
desenvolvimento de produto, ponto de vendas, coordenação de design, entre outros.
24

Proprietário do risco: “pessoa ou entidade com a responsabilidade e a autoridade para
gerenciar o risco” (ABNT, 2009b, p.4).
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A elaboração de uma EAR facilita a compreensão das categorias e subcategorias de
riscos dos usuários.
4.1.1.IV. Elaboração do processo de gerenciamento de riscos
Ver item 4.1.2 e fluxograma 5.
4.1.1.V.

Escolha/

desenvolvimento/

adequação

de

ferramentas

para

o

gerenciamento de riscos
Após a definição do processo de gestão de riscos e da adequação do
ciclo de vida do projeto é necessário pesquisar as opções disponíveis de
ferramentas para a planilha de riscos e para a elaboração dos gráficos resultantes.
Existem diversos softwares disponíveis no mercado, algumas opções são gratuitas,
outras são pagas, é possível utilizar softwares padrão como o Microsoft Excel ou
opções como o Microsoft SharePoint, que é adequado quando mais pessoas podem
ter que modificar e partilhar informações ao mesmo tempo. O software escolhido
precisa ser adequado ao recurso financeiro disponível para sua aquisição, sendo
necessário considerar as opções que a organização já possui, a disponibilidade para
treinamento dos usuários e a complexidade dos projetos e dos dados envolvidos.
4.1.1.VI. Elaboração do glossário, manual e treinamento para o processo e
ferramentas de gerenciamento de riscos
É preciso desenvolver um manual que explique os processos e as
ferramentas de gestão de riscos, um glossário com os termos utilizados e o
treinamento para as pessoas envolvidas na gestão de riscos. A intenção disso é
obter um desempenho satisfatório, que todos tenham a mesma compreensão do
significado de cada risco e dos demais critérios que estejam nos processos, planilha,
ou nos ativos e processos organizacionais.
Um treinamento deve ser desenvolvido para que os usuários e
participantes do gerenciamento de riscos compreendam o processo, saibam onde
devem consultar a política e dados, índices e lições aprendidas, e como utilizar as
ferramentas do gerenciamento de riscos.
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4.1.1.VII. Implantação do processo de gestão de riscos no gerenciamento de
projetos
É desejável analisar e definir a integração entre o processo de
gerenciamento de riscos proposto e o gerenciamento de projetos, identificando quais
processos e quais atividades são impactados, precisam ser adequados ou
introduzidos.
Segundo o PMI (2008) e a ISO 21500 (2011) o gerenciamento de projetos
deveria incluir um gerenciamento de riscos eficiente. Porém na prática isso não
costuma ocorrer, o que torna importante olhar criticamente para a estrutura de
gestão de projetos. É aconselhável envolver o PMO (se a organização tiver), a alta
direção e outras partes interessadas nessa análise.
4.1.1.VIII. Adequação do ciclo de vida do projeto
Nesta etapa, adequar o ciclo de vida do projeto de empreendimento da
incorporadora de acordo às diretrizes apontadas. Essas adequações devem ser
aprovadas pela direção e pelas partes interessadas definidas, e é um processo
interativo, pois, ao analisar o ciclo de vida e as atividades que fazem parte dele
podem ser detectados novos pontos de análise no gerenciamento de projetos e no
gerenciamento de riscos.
A adaptação para um fluxo genérico de incorporação imobiliária está
detalhada no item 4.2. Fluxo de projeto de produto imobiliário e no fluxograma 6. A
relação entre o ciclo de vida do projeto adequado e o fluxo de gerenciamento de
riscos proposto pode ser visualizada na figura 16.
4.1.1.IX. Monitoramento, avaliação, análise crítica e lições aprendidas
Durante todas as etapas da implantação da metodologia proposta,
durante a elaboração da estrutura de gerenciamento de riscos e durante a gestão de
riscos é importante que haja avaliações periódicas, análise crítica e coleta de lições
aprendidas no final de cada etapa. Dessa forma a organização contribui para um
ambiente voltado para a melhoria contínua de forma pró-ativa e quando forem
detectadas falhas ou uma necessidade de adequação, haverá um procedimento
estabelecido para a revisão dos procedimentos, documentos e práticas.
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4.1.2 Processo de gerenciamento de riscos
O estabelecimento do processo de gestão de riscos é uma etapa
estratégica e influente no desempenho do gerenciamento de riscos. Sua elaboração
cabe a profissionais experientes e que conheçam a cultura e os processos da
empresa. O detalhamento do processo de gestão de riscos proposto é apresentado
do item 4.1.2.I ao 4.1.2.VI, e ilustrado no fluxograma 5. As atividades envolvidas
serão detalhadas no item 4.2, junto com as demais atividades do fluxo de projeto de
produto imobiliário.
Os princípios, o mandato e comprometimento, e a estrutura da gestão de
riscos são dados de entrada fundamentais para o processo de gerenciamento de
riscos, pois definem como, quando e quem realizará o gerenciamento de riscos.
4.1.2.I Definição/ Revisão do Projeto
As informações do projeto são fundamentais para o início de um
gerenciamento de riscos sob-medida para cada projeto. Durante toda a duração do
gerenciamento de riscos há a possibilidade de revisão para adequação do projeto
para os níveis de riscos toleráveis pela empresa ou pelas demais partes
interessadas, ou para que o mesmo se enquadre nas restrições estabelecidas, tanto
em relação a custo, como nível de qualidade e tempo.
4.1.2.II. Planejamento, estabelecimento do contexto do Projeto e plano de
comunicação
O processo de implementação da gestão de riscos é iniciado pelo
planejamento, conforme orientação do PMI e da norma ISO 21500, assim como
qualquer processo que faça parte do gerenciamento de um projeto. Nesse momento
é estabelecido quando e quem estará envolvido, as diretrizes para escolha das
ferramentas necessárias, os especialistas que serão consultados e quais as partes
interessadas. Os ativos e processos organizacionais funcionam como dados de
entrada para essa atividade.
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Princípios
Mandato e comprometimento
Estrutura para gestão de riscos
Processos do Gerenciamento de riscos - Implementação da gestão de riscos
4.1.2.I Definição/ Revisão do Projeto
4.1.2.II Planejamento*², estabelecimento do contexto*³
do Projeto e plano de comunicação*³
4.1.2.III Processo de avaliação de riscos
a) Identificação dos riscos*³

c) Avaliação dos riscos*¹
Seleção dos riscos que precisam de
tratamento
Priorização para implementação de
tratamento
Decisão: precisa de análise mais
aprofundada dos riscos?
NOTA: entrada para tomada de decisões
d) Proposta preliminar de respostas
não

e) Riscos
residuais

sim
f) Análise quantitativa dos riscos*²

4.1.2.IV Tratamento de riscos*³
a) Seleção das opções de tratamento*¹
b) Preparo e implementação dos tratamentos*³
c) Avaliação do tratamento já realizado

não

d) Riscos
residuais

sim
e) Avaliação da eficácia do tratamento

Monitoramento e análise crítica da estrutura
Legenda
*¹
Processo consta na Norma NBR ISO 31000
*²
Processo consta no PMI (2008)
*³
Processo consta na Norma NBR ISO 31000 e no PMI

Fluxograma 5 – Fluxo de gerenciamento de riscos proposto
Fonte: Elaborado pela autora

4.1.2.V Monitoramento e Análise crítica*¹]

4.1.2.VI Comunicação e consulta*³

Melhoria contínua da estrutura

b) Análise qualitativa dos riscos*²
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O contexto do projeto em relação às estratégicas empresariais e à
realidade financeira da empresa precisa ser definido, assim como em relação aos
fatores externos relevantes, que podem influenciar no desempenho do projeto:
economia, política, concorrência e demanda de mercado.
Neste momento já é necessário estabelecer o plano de comunicação do
gerenciamento de riscos, ou seja, com qual peridiocidade e de qual forma (reunião,
email, relatório oficial, entre outras) será estabelecido o contato.
4.1.2.III. Processo de avaliação de riscos
A identificação de riscos é o primeiro processo da avaliação de riscos, o
que é apontado tanto pelo PMI como pela norma NBR ISO 31000. É fundamental
que ocorra de forma estruturada, utilizando da ferramenta escolhida pela
organização. Não é indicada a adoção de uma lista pronta para a identificação dos
riscos, para que a planilha contenha apenas as categorias de riscos estabelecidos
pela organização, consultando sempre a lista do histórico de riscos, assegurando
que nenhum risco já conhecido pela organização será esquecido. Essa prática
também é uma forma de manter a memória dos projetos anteriores, mesmo que as
pessoas neles envolvidas saiam da organização.
A identificação dos riscos pode ser realizada a partir de entrevistas com
especialistas e dos profissionais das diversas áreas da organização identificados na
política de gestão de riscos. A identificação de riscos é uma atividade que deve
ocorrer não apenas na etapa inicial, mas durante todo o projeto, sempre que houver
alterações no projeto ou que alguém da equipe do projeto perceber a existência de
um novo risco.
A análise qualitativa de riscos precisa ocorrer a partir de uma análise
multidisciplinar que envolva os especialistas, a alta direção e as partes interessadas,
as quais são identificadas no planejamento do gerenciamento de riscos, conforme
orientado pelo PMI (2008) e pela norma NBR ISO 31000 (ABNT, 2009a).
É preciso definir as diretrizes para escolha e desenvolvimento da
ferramenta para a análise e avaliação dos riscos, o que ocorre a partir da definição
de quais informações a organização irá utilizar na planilha e quais dados pretende
extrair.
A autora recomenda que a planilha (ver figura 16) contenha a descrição
de cada risco para que haja alinhamento de todos os participantes. O glossário
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desenvolvido na estrutura de gerenciamento de riscos deve ser consultado no caso
de dúvida do significado de algum termo e, se necessário, novas palavras devem ser
incluídas.
Identificar na planilha de análise qualitativa se o risco é uma oportunidade
ou uma ameaça, qual a probabilidade de ocorrência e o impacto, de acordo com as
faixas pré-definidas, permitindo o cálculo do nível dos riscos, qual a estratégia de
respostas preliminar para o risco, a probabilidade e o impacto do risco residual25,
tornando possível calcular o nível do risco residual, que permitirá analisar se o risco
em particular é ou não tolerável. E, por fim, a identificação de quem é a pessoa ou a
área responsável por esse risco ou pelo tratamento dele. É interessante o uso de um
campo para observações que se façam necessárias.
Se o nível global de riscos do projeto ou algum risco individual for
intolerável, é executada uma modificação do projeto, para eliminar, reduzir o risco,
ou, ainda, encerrar o projeto.
Apesar da análise ser qualitativa, cada risco pode resultar em um valor
numérico que represente o nível de risco em uma escala pré-definida. Por exemplo,
uma ameaça tem 10% de probabilidade de ocorrer, e o valor da ocorrência
representa um prejuízo de R$200.000,00; logo, o valor para cálculo da contingência
seria R$20.000,00 (10% de R$200.000,00), que se enquadra como um risco de valor
médio-baixo estabelecido pela empresa.
A avaliação dos riscos, conforme orientado pela norma NBR ISO 31000,
avalia o nível de risco, tanto em relação ao nível máximo de ameaças, quanto ao
nível mínimo de oportunidade aceitável pela organização. Essa avaliação, como
sugere o PMI, é realizada também pelas categorias de riscos, para constatar se
alguma área ou pacote de trabalho apresenta uma concentração maior de riscos e
precisa de maior atenção, seja por ameaças que devam ser evitadas ou tratadas, ou
mesmo oportunidades que demandem atitudes que aumentem a probabilidade de
ocorrência.
Para a avaliação é adequado que a empresa adote ferramentas que
permitam visualizar os resultados. Existem diversos gráficos que permitem visualizar
25

Risco residual: é o “risco remanescente após o tratamento de risco. O risco residual também pode
ser conhecido como “risco retido” (ABNT, 2009b, p.8).
Risco retido: a retenção de um risco implica na “aceitação do benefício potencial de ganho, ou do
ônus da perda, a partir de um risco específico. [...] inclui a aceitação de riscos residuais” (ABNT,
2009b, p.8).
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os dados da análise qualitativa de riscos de formas diferentes. A matriz de
probabilidade e impacto, por exemplo, pode ser utilizada para visualizar a
concentração dos riscos do projeto ou por categoria, colocando no cruzamento da
probabilidade e do impacto o número de riscos identificados ao invés do valor do
nível de risco, ver figura 18.
O gráfico radar permite analisar o nível de risco dos projetos ou por
categoria, conforme gráfico 4 e 5. Com o gráfico radar é possível comparar o nível
de riscos por categoria de projetos diferentes, sendo um instrumento para
priorização de projetos. Este gráfico ainda possibilita identificar concentração de
riscos em determinadas áreas, o que, no caso de ameaças, pode representar a
necessidade da empresa ter uma maior atenção a esta área ou implementar
mudanças, ou pode mostrar uma dispersão equilibrida do nível de risco pelas
diversas categorias. Independente do gráfico selecionado pela organização é
conveniente que as duas ferramentas sejam alimentadas automaticamente pela
tabela da análise qualitativa de riscos.
A avaliação de riscos aponta quais são os riscos que necessitam de
análise quantitativa de riscos, completando, assim, a análise proposta pelo PMI
(2008).
4.1.2.IV. Tratamento de riscos
A etapa seguinte é a de tratamento dos riscos. Nesta etapa os
tratamentos são selecionados e implementados. Após a implementação é importante
avaliar a eficiência do tratamento para saber se ele foi adequado ou se são
necessárias novas respostas aos riscos residuais. Quando se obtém o resultado
esperado deve-se avaliar a eficácia do tratamento para projetos futuros.
4.1.2.V. Monitoramento e análise crítica
O monitoramento ocorre durante todo o gerenciamento de riscos para que
a eficiência dos processos sejam analisadas, identificar de forma pró-ativa o
surgimento de novos riscos, acompanhar quais riscos que possuem plano de
resposta se concretizaram, além da evolução dos riscos que foram colocados na
lista para acompanhamento. Sempre que algum processo ou ferramenta for
considerado ineficiente é necessário comunicar a pessoa responsável pela gestão
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de projetos, para que seja realizada uma análise crítica, visando compreender como
melhorar.
Todo gerenciamento de riscos é analisado de forma crítica para coleta de
lições aprendidas e possibilitar a melhoria contínua dos processos para projetos
futuros.
4.1.2.VI. Comunicação e consulta
Durante toda a gestão de riscos executar a comunicação e consulta com
as diversas partes interessadas, e com especialistas identificados conforme o plano
de riscos do projeto e dentro dos padrões estabelecidos pela política de
gerenciamento de riscos. Esse processo de comunicação e consulta, bem como o
de monitoramento e análise crítica, ocorrem durante todo o gerenciamento e são
interativos, pois tanto a pessoa responsável por um processo pode precisar
comunicar uma alteração ou o desenvolvimento, como ela pode ser comunicada de
uma nova solução, exigência ou necessidade.
4.2 Fluxo de projeto de produto imobiliário
Este item apresenta a proposta de um fluxo de um projeto de um
empreendimento de incorporação imobiliária genérico com gerenciamento de riscos,
que foi baseado no fluxo de Souza, Guinji e Baía (2004) e adequado de acordo com
as análises críticas e com o fluxo de gerenciamento de riscos proposto. A descrição
do fluxo é apresentada do item 4.2.I ao 4.2.VIII. A partir desse fluxo uma
incorporadora consegue adequar o seu ciclo de vida padrão de projeto para que
atenda às diretrizes propostas nesse trabalho.
A figura 14 enfatiza a relação entre o fluxo de gerenciamento de riscos
proposto e o fluxo de gerenciamento de projetos proposto.
4.2.I. Definição da estratégia competitiva, planejamento e metas empresariais
Segundo a ISO 21500 (2011), o PMI (2008), Souza, Guinji e Baía (2004),
Oficina de gerenciamento de portfólio e Lobato (2008) é a partir da estratégia que as
organizações devem identificar as oportunidades e selecionar seus projetos (figura
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Fluxograma 6 – Proposta de fluxo de um projeto de um empreendimento de
incorporação imobiliária com gerenciamento de riscos
Fonte: Elaborado pela autora
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4, esquema 3 e 5). É fundamental que as organizações definam a estratégia
competitiva, o planejamento e as metas empresariais antes de iniciarem qualquer
projeto.
No caso de uma incorporadora imobiliária é o momento em que se define
em qual segmento do mercado irá atuar em relação ao aspecto do empreendimento
(alto padrão, médio, econômico), área de atuação (produto imobiliário ou de base
imobiliária, podendo ser residencial ou não residencial) e tipologia, qual a
abrangência geográfica, taxa de retorno mínima exigida para os projetos, se a
estratégia competitiva no mercado será pelo menor preço, ou por diferenciação, o
que pode ser a marca forte, o grau de personalização, o padrão de qualidade, entre
outros.
4.2.II. Definição do produto, estudo de viabilidade e aquisição do terreno
A etapa de definição do produto, estudo de viabilidade e aquisição do
terreno é a primeira do ciclo de vida de projeto, sendo o objeto de estudo deste
trabalho.
4.2.II.a) Definição do produto e diretrizes para o terreno
A etapa de definição do produto corresponde à etapa de iniciação do
projeto.

Segundo a norma ISO 21500 (2011) e o PMI (2008) as premissas,

restrições e objetivos são definidos neste momento e servirão de dados de entrada
para o planejamento.
A definição do produto deve ocorrer baseada em fatores como: pesquisa
de mercado, estudo da concorrência, informações internas da organização. Ela deve
ser coordenada pela diretoria, devido ao caráter estratégico (ver item 2.4.1.).
Algumas características do empreendimento são definidas nesse
momento: público alvo, metragem do empreendimento, região geográfica, padrão de
acabamento, acessibilidade exigida pelo público alvo, adensamento, infra-estrutura e
equipamentos necessários. Além das características macro do empreendimento é
preciso estabelecer quais são os objetivos do projeto em relação às estratégias
corporativas, retorno financeiro e imagem.
Após a definição do produto nomear quem será o gerente do projeto.
Dependendo do porte da empresa pode haver gerentes, ou mesmo unidades de
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negócios especializadas em determinados empreendimentos. Para esses casos, o
gerente de projeto precisa ser definido apenas depois da definição do produto.

Figura 14 – Relação entre o fluxo de gerenciamento de riscos proposto (fluxograma 4) e o
fluxo do projeto de empreendimento proposto (fluxograma 5).
Fonte: Elaborado pela autora

4.2.II.b) Planejamento, com plano de riscos
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Com a definição do produto se obtém as diretrizes para busca e escolha
do terreno.
Após a iniciação, segundo a norma ISO 21500 (2011) e o PMI (2008),
efetua-se o Planejamento. No caso de uma organização de Incorporação Imobiliária,
nesse momento é realizado o planejamento das demais atividades da primeira etapa
do projeto, incluindo a definição das equipes de trabalho, das partes interessadas,
do gerenciamento de risco e dos terceiros que serão envolvidos (por exemplo,
equipe parceira para busca de terreno, ou especialistas a serem consultados).
Assim como ocorre com a escolha do gerente de projeto, a definição da
equipe e dos demais envolvidos pode estar atrelada às características do produto.
Exemplificando, pode haver uma equipe de projetos legais específica para o Estado
de São Paulo e outra para o do Rio de Janeiro, ou por tipologia, entre outros.
4.2.II.c) Busca de terreno
É necessário planejar a busca de terrenos antes de iniciá-la. Há a
possibilidade da organização ter uma equipe interna para isso, acordo com alguma
empresa parceira ou possuir previamente um terreno que seja adequado a o produto
definido.
Para agilizar essa etapa, cabe à empresa ter um banco de dados de
terrenos em potencial, atualizado periodicamente, além de empresas parceiras,
conforme orientado por Souza, Guinji e Baía (2004).
4.2.II.d) Existe terreno?
Na cidade de São Paulo, sobretudo nos bairros consolidados, há
escassez de oferta de terrenos e, inclusive por isso, parte deles é super valorizado e
nem toda busca de terreno obtém êxito, conforme relatado por Souza, Guinji e Baía
(2004) e por Matsumoto (2011).
Quando se chega à conclusão de que não há terreno disponível que
satisfaça as diretrizes definidas é necessário voltar para o início do fluxo do projeto,
revisar a definição do produto, e reiniciar todo o processo, passando pelo
planejamento e pela busca do terreno até a obtenção de um terreno satisfatório.
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4.2.II.e) Seleção e análise inicial do terreno
A incorporadora seleciona qual terreno é, a princípio, o mais adequado
para o produto definido baseada na análise das características dos terrenos
encontrados, ou daqueles que a incorporadora possui no seu banco de terrenos, e,
então, iniciar duas atividades que ocorrem simultaneamente. A primeira é realizada
pela equipe jurídica e consiste no levantamento de informações do terreno e dos
proprietários para analisar a possibilidade da aquisição do terreno em termos
jurídicos. A segunda é realizada pela equipe de projetos legais e visa o
levantamento das leis de uso e ocupação do solo e demais exigências e limitações
para novas construções que sejam estabelecidas pelas leis vigentes.
Nas situações em que a primeira atividade aponta que não é possível a
aquisição do terreno ou a alienação para venda do empreendimento, o projeto
deverá ser interrompido. Ou seja, quanto antes a organização souber dessa
informação, menor será o investimento em atividades que não trarão benefícios. A
segunda atividade é necessária para o desenvolvimento do estudo de massa ou
para demonstrar que não é possível desenvolver o produto desejado no terreno.
A equipe jurídica levanta e analisa as questões que influenciam na
negociação e aquisição do terreno (ver anexo A):
•

propriedade: usufruto, ocupação (proprietários, inquilinos, uso
indevido por terceiros, etc.), dívidas da propriedade e restrições.
Verificar se o terreno está registrado corretamente e se permite
posterior

alienação

fundiciária

para

venda

das

unidades

autônomas;
•

proprietários: aspectos como dívidas, incapacidade, falecimento e
terreno em inventário, entre outros, devem ser levantados.

A equipe de projetos legais precisa fornecer os dados necessários para o
desenvolvimento do estudo de massa (ver anexo A), tais como:
•

Legislação urbanística: zoneamento, taxa de ocupação, coeficiente
de aproveitamento, uso e restrição do solo, recuos, área permeável
obrigatória,
edificação

eventuais
tombada

faixas
pelo

de

melhoria,

patrimônio

proximidade

histórico,

ou

de

outras

imposições. Algumas características podem representar um
potencial construtivo inferior, ou superior, como no caso de uma
outorga onerosa;
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•

Características e implicações ambientais: pesquisar se o terreno
está em uma região de preservação ambiental, ou tem vegetação
que precisa ser preservada, necessidade de plantio de alguma
espécie arbórea, existência de cursos d´água, área potencialmente
contaminada (que implique em recuperação ou que não possa ser
utilizada);

Também é necessário conhecer algumas características do terreno, o que
pode ser feito pela própria equipe de projetos legais ou pela equipe de projeto. A
qualidade dessas informações vai depender do grau de acesso ao terreno e do
levantamento ser sigiloso ou não. A estratégia de executar o levantamento de forma
sigilosa é para evitar que concorrentes também demonstrem interesse na aquisição
e para diminuir a ameaça do proprietário aumentar o preço do terreno. Entre as
características estão:
•

Levantamento físico, com as dimensões e a topografia do terreno;

•

Levantamento das construções existentes (se houver);

•

Levantamento de vegetação existente;

•

Levantamento de demais interferências;

•

Vizinhança;

•

Infra-estrutura existente: ponto de ônibus, estação de metrô, feiralivre, entre outros;

•

Entorno: levantamento de aspectos que valorizem ou desvalorizem
o empreendimento, como favelas, escolas, supermercado, entre
outros;

•

Existência de curso d´água no terreno, ocorrência de enchentes;

A equipe do jurídico, de projetos legais e o responsável pelo levantamento
do terreno devem apontar: ameaças e as oportunidades que identificam,
conseqüências atreladas, sugestão para o grau do impacto, da gravidade e de
respostas.
4.2.II.f) Viabilidade – 1ª etapa (estudo de massa)
O item II.d) estudo de viabilidade do Fluxograma 2 - Fluxo de
incorporação imobiliária proposto por Souza, Guinji e Baía (2004) foi dividido em
dois momentos. O primeiro corresponde a este item, onde o estudo de massa é
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desenvolvido pela incorporadora ou por empresa de arquitetura parceira, permitindo
a análise de viabilidade econômica e o levantamento e análise qualitativa dos riscos.
O estudo de massa é de responsabilidade do setor de coordenação de
projetos, representa a etapa de viabilidade arquitetônica e fornece os dados
necessários para a viabilidade econômica. O estudo de massa deve ser
acompanhado pelo setor de desenvolvimento de produto independente de ser
desenvolvido por empresa parceira ou internamente na incorporadora, que irá definir
qual é o programa que o projeto deverá atender a partir da definição do produto.
Pode ocorrer de, devido à dimensão do terreno e (ou) à legislação urbanística não
ser possível atender ao programa. Nesse caso, é necessário avaliar a possibilidade
de adaptar o programa ou se o terreno deve ser descartado para esse projeto.
O estudo de massa precisa fornecer algumas informações para o estudo
de viabilidade econômica:
•

Tipologias e total de unidades;

•

Número de pavimentos, número de blocos e número de unidades
por pavimento;

•

Número de vagas de garagem e número de subsolos;

•

Indicadores: total de área construída computável, área não
computável, total de área privativa e área permeável, área
privativa/área computável, área privativa/ área total construída,
área privativa/ área do terreno, taxa de ocupação;

•

Planta e metragem das áreas comuns e de lazer;

•

Definição dos acessos para automóveis e pedestres (da rua para o
empreendimento) e acesso para as torres.

O estudo de massa também permite analisar o nível de qualidade
proposto em relação à: insolação, ventilação, dimensionamento e distribuição dos
ambientes, em relação ao seu aspecto quanto ao estilo arquitetônico selecionado e
inserção na paisagem e na qualidade urbana existente.
Antes de finalizar o estudo de massa a equipe responsável deve consultar
um especialista em estrutura para uma definição preliminar da estrutura, da
adequação dos vãos e, se possível, realizar sondagem do solo para determinar qual
fundação é mais adequada. Quando isto não for possível é fundamental ao menos
fazer essa definição com base no solo característico da região. O perfil topográfico
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do terreno e a necessidade de escavação, aterro ou contenção devem ser
analisados. O conhecimento prévio de uma contenção ou uma fundação não
convencional que demande um orçamento superior e um período maior de execução
do que o padrão permite uma análise de cenário para o fluxo de caixa, velocidade de
vendas e construção mais adequada.
O projetista de arquitetura, o responsável pelo desenvolvimento de
produto e os especialistas consultados devem apontar quais são as ameaças e as
oportunidades que identificam, as conseqüências que estão atreladas, a sugestão
de impacto, gravidade e de respostas aos riscos.
4.2.II.g) Identificação dos riscos
Para a identificação dos riscos ser um processo mais eficiente cada
equipe envolvida na primeira etapa do projeto deve realizar esse processo à medida
que desenvolve as suas atividades.
Nem todos os envolvidos na identificação de riscos estarão presentes na
reunião de análise qualitativa de riscos, por isso é fundamental que todos estejam
representados. Para haver eficiência o ideal é que a pessoa que irá representar a
equipe, independente de ser diretor, gerente, ou coordenador, faça uma reunião
prévia com a equipe para compreender o que foi analisado, pois pode haver riscos e
estratégias táticas com as quais a pessoa não esteja familiarizada. Sugestões para
consequência, probabilidade, impacto e respostas devem ser recolhidas.
As demais áreas e as partes interessadas, que serão envolvidas apenas
nas próximas etapas do projeto, devem analisar o estudo de massa proposto, o
terreno e sua localização, e apontar os riscos que identificam.
Cada equipe consulta a lista de riscos, que contém o registro dos riscos
identificados em projetos anteriores, para se certificar de que não esqueceram
nenhum risco já conhecido pela organização, que seja pertinente ao projeto em
questão.
4.2.II.h) Análise qualitativa dos riscos
Cada pessoa possui uma tolerância e uma aversão aos riscos, mas a
análise precisa ser realizada de acordo com a visão e as políticas da organização.
A primeira etapa da análise qualitativa de riscos é a divulgação dos riscos
identificados e das sugestões de probabilidade, impacto e respostas para todas as
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pessoas que estarão envolvidas na reunião. Elas, por sua vez, realizam uma análise
prévia para verificar se concordam com os itens levantados e se possuem alguma
sugestão de alteração ou algum risco a incluir.
Dessa forma a segunda etapa será mais objetiva e produtiva, uma vez
que consiste em uma reunião multidisciplinar com representantes de cada equipe
que se envolveu ou será envolvida no projeto e com a diretoria. A tabela para
análise qualitativa de riscos é analisada, completada e validada na reunião, para
conter o maior grau de informações possíveis.
Na reunião que é coordenada pelo gerente de projeto, são indicados em
conjunto: as estratégias de respostas mais adequadas para cada risco, o risco
residual e os responsáveis por cada risco.
4.2.II.i) Avaliação dos riscos e proposta preliminar de respostas
A partir dos resultados da análise qualitativa de riscos os diretores
envolvidos e o gerente de projetos devem realizar a avaliação dos riscos.
É necessário cruzar o nível de cada risco com os critérios de riscos
estabelecidos e com a tolerância à risco da organização e das partes interessadas,
conforme orientado pela norma NBR ISO 31000 e pelo PMI.
A partir dos gráficos resultantes da planilha de análise de riscos são
definidos quais riscos têm prioridade no tratamento e quais são as categorias que
apresentam maior concentração de riscos e que, portanto, precisarão de uma maior
atenção ou adequação para eliminar parte dos riscos.
São estipuladas ou validadas propostas preliminares de respostas aos
riscos identificados, para permitir visualizar os riscos residuais e se entre eles há
riscos intoleráveis pela empresa ou segunda as diretrizes do projeto. As propostas
preliminares fornecem subsídio para a viabilidade econômica e financeira obter
cenários mais prováveis.
4.2.II.j) Riscos toleráveis?
Se algum risco isolado não for tolerável pela organização, mesmo após o
tratamento, o projeto deverá ser descartado ou revisado, de forma a eliminar ou
modificar o risco.
A organização terá indicadores para definir qual o nível de risco máximo
em relação às ameaças e mínimo em relação às oportunidades quando possuir
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maturidade e experiência no gerenciamento de riscos e já tiver colhido resultado de
empreendimentos que foram concluídos.
4.2.II.k) Como eliminar os riscos intoleráveis?
Se os riscos não forem toleráveis é necessário analisar quais elementos
estão associados, para saber para qual atividade é necessário modificar, retirar, ou
se o projeto deve ser encerrado.
Quando ocorrer de os riscos intoleráveis estarem associados ao terreno,
é necessário iniciar novamente a busca do terreno, a partir das diretrizes definidas
na iniciação. Por exemplo, uma ameaça de imagem devido à construção em área
que os ambientalistas consideram que terá impactos ambientais, está associada ao
terreno. Dessa forma, se esse risco for considerado intolerável, é necessário iniciar
uma nova busca por terreno. Então, o estudo de massa é revisado quando os riscos
intoleráveis estiverem associados à proposta arquitetônica. Porém, quando não
houver revisão no projeto e na escolha do terreno que consiga eliminar os riscos, é
necessário rever as definições do produto, reiniciando um novo projeto.
4.2.II.l) Viabilidade – 2ª parte (econômica e financeira)
Após a avaliação dos riscos, é o momento de executar a segunda etapa
da viabilidade econômica e financeira, que estima a velocidade das vendas com o
estudo dos cenários pessimista, otimista e mais provável, taxa interna de retorno,
valor geral de vendas, margem, lucro, índice de lucratividade, mês e valor máximo
de exposição do caixa, além da análise de sensibilidade, conforme orientado por
Matsumoto (2011). A diferença é que a viabilidade econômica e financeira proposta
também deverá considerar as despesas previstas para tratamentos dos riscos,
contratação de seguros, além de taxa de contingência.
Na análise da viabilidade econômica e financeira é necessário levar em
consideração os recursos financeiros que a organização poderá disponibilizar e
eventual financiamento com alguma instituição financeira, devendo considerar juros
e taxas envolvidas no cálculo das despesas.
4.2.II.m) É viável?
A viabilidade econômica e financeira irá demonstrar a viabilidade do
projeto de acordo com as diretrizes estabelecidas pela empresa para taxa interna de
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retorno mínimo, valor geral de vendas, margem, lucro, índice de lucratividade e em
relação aos recursos financeiros disponíveis.
Os projetos com parecer positivo na viabilidade econômica e financeira
passam para a etapa de proposta de projeto. Em todo caso, a otimização do projeto
nessa etapa não substitui a Engenharia de Análise de Valor, que pode ser utilizada
pela organização nas próximas etapas.
No caso do projeto ser inviável é necessário avaliar se é possível alterar o
projeto para torná-lo viável.
4.2.II.n) Como viabilizar?
É avaliada a possibilidade de otimizar o projeto proposto, com o aumento
do número de unidades, uma nova solução construtiva que diminua o custo da
construção, uma mudança no projeto que aumente o valor percebido do produto, de
forma que permita aumentar o valor de venda para o consumidor final. Sendo
possível otimizar o projeto, ele deverá retornar à primeira etapa de estudo de
viabilidade, o que leva à necessidade de rever a identificação, análise e avaliação de
riscos.
Se a otimização do projeto para torná-lo viável for impossível ou
insuficiente é preciso avaliar se o terreno apresenta um valor acima do mercado,
alguma característica que encarece a fundação ou uma legislação urbanística
desfavorável, levando a uma nova busca por terreno, ou à finalização do projeto.
4.2.II.o) Proposta de Projeto
A proposta de projeto (business case) é um documento elaborado pelo
gerente do projeto e aprovado pelo patrocinador e permite que ele passe pela
priorização de portfólio e definido se ele deve ou não ser autorizado.
A proposta do projeto consolida e formaliza as informações obtidas até o
momento, como os dados do terreno, a proposta do estudo de massa, a viabilidade
econômica e financeira, a análise e a avaliação riscos, com o nível global de riscos
do projeto.
4.2.II.p) Priorização de portfólio
Os critérios utilizados para a priorização e seleção dos projetos precisam
ser objetivos. A proposta de projeto deve conter a viabilidade econômica e
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financeira, assim como o nível global de riscos do projeto, tanto em relação à
oportunidade, considerada como um ponto a favor, como em relação às ameaças,
ponderadas como fator negativo.
Por conseguinte a alta direção consegue ponderar qual é o projeto mais
adequado, tanto em relação aos benefícios como aos pontos relativos atrelados,
inclusive em relação aos seus objetivos estratégicos, conforme orientado pela norma
ISO 21500 (2011), pela Oficina de gerenciamento de portfólio e por Lobato (2009).
Neste momento só projetos que já estão em andamento e os recursos humanos e
financeiros disponíveis precisam ser considerados.
4.2.II.q) O projeto foi autorizado?
Se o projeto não for autorizado, é encerrado e as documentações
recolhidas para atualizar os ativos e processos organizacionais da empresa.
Se o projeto for autorizado, é executado de acordo com as
recomendações da análise e avaliação de riscos e demais definições contidas na
proposta do projeto.
4.2.II.r) Negociação e formalização de aquisição do terreno
A organização concretiza a aquisição do terreno após a autorização do
projeto. A exceção é quando ela o possuía previamente.
Todo o processo de aquisição do terreno deve ter participação da equipe
jurídica da incorporadora. Ocorrendo alguma mudança no formato da compra, como
número de parcelas, unidades que serão fornecidas ao proprietário do terreno como
forma de pagamento, é preciso re-analisara viabilidade econômica e financeira.
4.2.III. Gestão e construção
A segunda etapa do projeto é o momento de execução do projeto
aprovado,

onde

diversas

áreas

desenvolvem

atividades

simultaneamente.

Inicialmente ocorre o planejamento, onde a análise e a avaliação de riscos precisam
ser consultadas para identificar os riscos que necessitam de análise qualitativa.
Esta etapa é complexa, pois envolve diversas áreas da incorporadora,
equipes multidisciplinares e inúmeras empresas contratadas, como os projetistas, a
construtora, os fornecedores, conforme descrito no item 2.1.1 Processos de
incorporação imobiliária. Durante essas atividades as respostas aos riscos são
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implementadas e novos riscos podem surgir à medida que novas definições são
estabelecidas, como o detalhamento dos projetos, a definição das equipes, a
seleção dos fornecedores, entre outros.
Ou seja, é necessário que haja uma integração eficiente para que os
novos riscos sejam identificados, analisados, avaliados, e tenham as propostas de
respostas estabelecidas. Isto permite levantar quais os impactos dos riscos nos
seguintes aspectos: demais atividades, nos objetivos do projeto e em relação ao
custo, tempo, e nível de qualidade. Para cada risco é necessário avaliar se ele é
aceitável e, quando não for, é necessário estudar outros tratamentos que façam com
o que o nível de risco residual seja aceitável. Não existindo alteração viável o projeto
poderá ter que ser interrompido antes da sua conclusão.
Os processos de gerenciamento de risco e de projetos, como
monitoramento e controle, devem ocorrer durante todo o projeto, conforme
orientações da norma ISO 25000 (2011) e do PMI (2008).
4.2.IV) Avaliação do empreendimento
Antes do encerramento do projeto, quando o empreendimento for
considerado finalizado, é necessária uma avaliação do empreendimento para
verificar se: ele atende todos os requisitos legais, os objetivos foram alcançados, e
todo o escopo foi contemplado. Nesta etapa é indispensável ter como base a
proposta, os planos e as alterações do projeto, que foram necessárias durante seu
desenvolvimento. Ao encontrar alguma não conformidade é necessário efetuar
correção até que o produto possa ser considerado apto para entrega ao usuário
final.
Algumas atividades ocorrem após a entrega de um empreendimento
imobiliário, como assistência técnica ou manutenções necessárias durante a
garantia. O objetivo é que ocorra o menor número de patologias, pois elas
representam despesas e podem ocasionar insatisfação por parte dos clientes, que,
segundo a norma NBR ISO 9001, é o ponto central de uma gestão da qualidade
4.2.V) Encerramento, coleta de dados, índices, lições aprendidas e histórico dos
riscos
O encerramento de um projeto de empreendimento imobiliário ocorre em
etapas. A gestão da promoção e vendas será encerrada quando todas as unidades

116

forem vendidas, o que pode ocorrer no lançamento, em um cenário mais otimista,
durante a construção, ou apenas meses após a finalização da obra. A gestão de
projetos e da documentação para incorporação e a gestão da construção são
finalizadas com o término da construção. A gestão de contratos e da carteira de
cobrança são encerrados com o final dos serviços dos contratados e quando a
incorporadora tiver recebido todas as parcelas de seus clientes. Uma parte das
atividades da gestão de atendimento ao cliente ocorre com a entrega das chaves. A
parte referente à assistência técnica é finalizada apenas anos depois da conclusão
do empreendimento, quando todas as garantias expirarem. E as atividades
existentes para manter o vínculo com o cliente, através da promoção de novos
empreendimentos e outros recursos, como revistas periódicas da incorporadora e
apresentação de novos empreendimentos, não precisam ser encerradas, ocorrendo
independente do projeto.
Cada atividade precisa ser encerrada formalmente para que os recursos
sejam liberados para novos projetos. Informações da eficiência do gerenciamento do
projeto, do gerenciamento de riscos e de todos os processos e métodos utilizados,
devem ser recolhidos para permitir a revisão que propicia uma melhoria contínua,
além de servir de lição aprendida para projetos futuros.
4.2.VI. Retroalimentação
Todos os registros estabelecidos pelos procedimentos, assim como o
histórico dos riscos e as lições aprendidas, precisam ser arquivados nos ativos e
processos

organizacionais

para

servir

de

entrada

para

avaliação

do

empreendimento, coleta de índices de empreendimentos desenvolvidos pela
incorporadora, além de melhoria contínua, lições aprendidas e histórico de riscos.
4.2.VII. Monitoramento, controle e análise crítica
Durante todo o projeto deve ocorrer o monitoramento e controle, para
detectar desvios em relação aos planos do projeto, seja em relação ao nível de
qualidade, tempo ou custo, para que medidas corretivas possam ser definidas e
implementadas, visando minimizar o impacto dos desvios. O desempenho e as
atividades devem passar periodicamente por uma análise crítica, para identificar de
forma pró-ativa alterações que consigam trazer benefícios para o projeto como
diminuir a probabilidade de incidências de ameaças, melhorar o desempenho em
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relação ao nível de qualidade, custo, cronograma, ou relacionamento com o cliente
ou com as partes interessadas, mesmo que as atividades estejam dentro do plano
do projeto. Ou seja, a análise crítica é uma mais-valia para o desempenho do projeto
e para a empresa.
4.2.VIII. Ativos e processos organizacionais
A empresa deve possuir um banco de dados atualizado com suas
políticas, manuais, documentos padrão, lições aprendidas, histórico de riscos e
demais documentos que julgar necessário, que é retroalimentado por novos projetos
e periodicamente pode servir de base para revisões, tanto no nível estratégico como
no tático.
4.3 Exemplo ilustrativo da aplicação das diretrizes propostas
O Exemplo ilustrativo visa elucidar a aplicação da análise qualitativa de
riscos seguindo as diretrizes propostas. Os dados utilizados são meramente
ilustrativos, sendo que a quantidade de eventos envolvidos em um projeto de
empreendimento é superior aos dados utilizados nas planilhas e gráficos.
As figuras 15 e 19 apresentam exemplos de resumos de planilhas de
análise de riscos com os níveis de risco por categoria e total de uma proposta de
empreendimento, resultante da reunião de análise qualitativa de riscos. A planilha
apresenta campos para preencher referentes a:
a) Risco: evento identificado;
b) Descrição: descreve como o evento pode acontecer no projeto;
c) A/O: identifica se o evento é uma ameaça ou uma oportunidade;
d) Prob. %: define qual a faixa de probabilidade de ocorrência do evento;
e) Impacto: define qual faixa de impacto o evento se enquadra caso
venha a ocorrer;
f) Nível de risco: é o valor resultante da multiplicação da probabilidade e
do impacto. Para essa ilustração foi adotada valor para as faixas de
impacto e probabilidade, conforme apresentado na figura 17;
g) Estratégia de resposta: qual o posicionamento da empresa perante a
possibilidade da ocorrência do evento ocorrer, desde aceitar o risco,
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compartilhar entre outras opções, como efetuar uma atividade para
modificar o risco;
h) Prob. %: define qual a faixa de probabilidade de ocorrência do evento,
após a aplicação da estratégia de resposta ao risco;
i) Impacto: define qual faixa de impacto o evento se enquadra caso
venha a ocorrer, após a aplicação da estratégia de resposta ao risco;
j) Nível de risco final: é o valor resultante da multiplicação da
probabilidade e do impacto, após a aplicação da estratégia de
resposta ao risco;
k) Tolerável?: definição se o risco é tolerável ou não pela empresa e
pelas partes interessadas;
l) Responsável: responsável pelo risco, inclusive por garantir a aplicação
de estratégia de resposta;
m) Obs: campo para registro de observações pertinentes levantadas
durante as etapas de identificação, análise e avaliação do risco.
A planilha deve ser organizada por categorias de riscos, facilitando a
análise e possibilitando a obtenção da soma dos níveis de risco por categoria, além
do valor total do nível de risco.
A planilha ainda contém espaço para identificação do nome e da
localização do projeto, a data em que foi realizada a análise, quem são os
responsáveis pelo projeto, quais profissionais participaram da reunião de análise
qualitativa de riscos e uma conclusão do processo, onde é avaliado se o conjunto de
riscos identificados no projeto é tolerável ou não e se o projeto está liberado para a
etapa de elaboração de proposta.
A figura 16 apresenta ilustração do preenchimento da planilha para a
categoria de coordenação de projetos e desenvolvimento de produtos.
Após a análise qualitativa dos riscos de um projeto é possível extrair
dados para avaliar o conjunto de riscos do projeto, quais riscos precisam ser
priorizados e a comparação do nível de riscos entre projetos diferentes.
A figura 17 mostra uma matriz de probabilidade e impacto de riscos com
valores pré-definidos por uma empresa. Esses valores podem variar de empresa
para empresa, inclusive unidades diferentes de acordo com a finalidade, como valor
monetário, impacto em relação a semanas de atraso, entre outros. A empresa pode
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definir qual o nível de risco que considera prioritário para tratamento, tanto em
relação a oportunidades como ameaças.
A figura 18 mostra outra forma de se utilizar a matriz de probabilidade e
impacto. Uma vez que os valores do nível de risco é pré-definido e conhecido, a
matriz pode trazer como resultante a quantidade de riscos que o projeto apresenta
por categoria ou em sua totalidade em um determinada posição. É possível observar
que o projeto 1 apresenta duas ameaças que se enquadram na probabilidade de
ocorrência de 0-20% e de alto impacto para o projeto e nenhuma ameaça com 80100% de probabilidade de ocorrência alto impacto para o projeto.
Para ilustrar o nível de risco resultante do Projeto 1 e do Projeto 2,
adotou-se o gráfico radar. O gráfico 4 demonstra a comparação entre o nível de
oportunidades das 8 categorias analisadas, onde houve uma dispersão na
distribuição das oportunidades e o Projeto 1 apresentou, em geral, um maior nível de
oportunidades, inclusive na categoria de estratégia e metas. O gráfico 5 apresenta a
comparação entre o nível de ameaças dos projetos, onde o projeto 2 obteve um
nível de ameaças superiores ao projeto 1, principalmente nas categorias jurídico e
segurança do trabalho e meio-ambiente.
Em uma análise a partir dos gráficos 1 e 2, o projeto 1 se mostra
vantajoso para a empresa, uma vez que apresenta um maior nível de oportunidades
e um menor nível de ameaças.
Finalizada as análises a partir da análise qualitativa de riscos proposta, a
empresa deve ponderar os riscos que cada projeto implica, juntamente com as
informações obtidas pelo estudo de viabilidade, para selecionar o projeto a ser
executado e efetuar a aquisição do terreno.

Liberado para Proposta?

Riscos toleráveis?  SIM
SIM

 NÃO

 SIM, após solucionar pendências

 REVISAR para reavaliar
 NÃO

Participantes da reunião de análise de riscos:
Felipe dos Santos (Diretor Marketing), Renata Moura (Diretora de Engenharia), Gustavo Gomes
(Diretor Financeiro), Maria Quitéria (Gerente de RH), Penélope Lopes (Gerente de Viabilidade).

Responsáveis pelo Projeto:
Diretor de Desenvolvimento de Produto: Paulo Otávio
Diretor de Coordenação de Projetos: Ana Barros
Coordenador do Jurídico: Henrique Sabará
Coordenador de Projetos Legais: Clara Rezende

Nome do Projeto: Edifício de alto padrão na Chácara Klabin
Localização: Rua São Gilberto x Rua Sousa Ramos – São Paulo – SP
Data da análise: 25 de janeiro de 2011
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Figura 15 – Planilha ilustrativa resumo Projeto 1 - aplicação da análise qualitativa de riscos
conforme diretriz proposta.
Fonte: Elaborado pela autora.
auto
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Figura 16 – Planilha ilustrativa detalhe Projeto 1 – riscos de
coordenação de projeto, produto e personização.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Área de concentração de maiores
níveis de riscos (principais)

Figura 17 – Matriz padrão de probabilidade e impacto
Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 18 – Matriz de probabilidade e impacto com número de riscos identificados – Projeto
1 – coordenação de projetos, produto e personização
Fonte: Elaborado pela autora.

Liberado para Proposta?

Riscos toleráveis?  SIM
SIM

 NÃO

 SIM, após solucionar pendências

 REVISAR para reavaliar
 NÃO

Participantes da reunião da análise de riscos:
Felipe dos Santos (Diretor Marketing), Renata Moura (Diretora de Engenharia), Gustavo Gomes
(Diretor Financeiro), Maria Quitéria (Gerente de RH), Rodrigo Noronha (Gerente de Viabilidade).

Responsáveis pelo Projeto:
Diretor de Desenvolvimento de Produto: Maria Clara
Diretor de Coordenação de Projetos: Paulo Munhoz
Coordenador do Jurídico: Henrique Sabará
Coordendor de Projetos Legais: Laura Cardoso

Nome do Projeto: Edifício de alto Arraial do Cabo
Localização: Avenida General Bruno Martins – Arroio do Cabo – RJ
Data da análise: 04 de fevereiro de 2011
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Figura 19 – Planilha ilustrativa resumo Projeto 2 - aplicação da análise qualitativa de riscos
conforme diretriz proposta.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Gráfico 4 – Comparação ilustrativa entre níveis de ameaça por
categorias entre propostas
propost de projeto
Fonte: Elaborado pela autora
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Gráfico 5 – Comparação ilustrativa entre níveis de oportunidade por
categorias entre propostas de projeto.
Fonte: Elaborado pela autora.
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5 CONCLUSÕES

5.1 Contribuições para o desenvolvimento de diretriz para análise qualitativa de
riscos
O trabalho contribui com o desenvolvimento de novas diretrizes para
análise qualitativa de riscos, uma vez que apresenta:
•

Identificação da importância da análise qualitativa de riscos na
etapa inicial de um projeto de um produto imobiliário;

•

Identificação dos fatores críticos para implementação de uma
análise qualitativa e sugestões de estratégias de contorno;

•

Estabelecimento da relação entre análise qualitativa de riscos e
gerenciamento de projeto de um produto imobiliário;

•

Levantamento e análise das definições existentes nas normas e
na literatura relacionadas com gerenciamento de projetos,
gerenciamento de riscos e incorporação imobiliária;

•

Contribuição da experiência profissional da autora em relação à
análise qualitativa de riscos;

•

Base conceitual para novos trabalhos científicos sobre o assunto;

•

Proposta de fluxo com as atividades e etapas necessárias para
uma empresa implementar ou revisar sua análise qualitativa de
riscos;

•

Proposta de adequação do fluxo de incorporação imobiliária para
contemplar os processos necessários à realização da análise
qualitativa de riscos.

5.2 Conclusões Finais
A

revisão

bibliográfica

realizada

evidenciou

uma

defasagem

do

gerenciamento de riscos no processo de um projeto de produto imobiliário. Também
demonstrou uma defasagem entre as definições estabelecidas pelas normas e pela
literatura em relação à prática das organizações de incorporação imobiliária quanto
ao gerenciamento de projetos e a estratégia empresarial.
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Foi verificado que a implementação de uma análise de riscos nas
empresas de incorporação imobiliária não é uma diferenciação, mas uma resposta
em relação a fatores externos como a complexidade do mercado, necessidade de
garantia da qualidade dos produtos e padronização de processos. E a fatores
internos como aumento da capacidade de investimento, aumento da capacidade de
produção, envolvimento multidisciplinar de partes interessadas ao longo do
processo.
Devido o caráter antecipatório da incorporação imobiliária e os
investimentos financeiros necessários ao longo de alguns anos, a análise de riscos
se torna uma atividade necessária na busca da obtenção do retorno financeiro e
desempenho planejado do projeto e para aumentar a confiança dos investidores e
das partes interessadas.
A etapa inicial do projeto de um produto imobiliário apresenta um baixo
grau de detalhes e muitas indefinições. Porém, a análise qualitativa de riscos se
mostrou adequada, uma vez que pode ser executada com as informações
disponíveis.
A viabilidade econômica e financeira deve utilizar a análise qualitativa de
riscos como dado de entrada, o que possibilita um resultado mais realista da análise
de cenários do fluxo de vendas, do custo do empreendimento, da taxa de retorno e
do fluxo de caixa. Apenas após a conclusão da análise de riscos, da viabilidade e da
aprovação do projeto, é que o terreno deve ser adquirido, uma vez que representa
um alto investimento. Dessa forma é possível diminuir a possibilidade de investir em
um terreno que não poderá ser utilizado pela incorporadora.
A proposta de diretriz para análise qualitativa de riscos na etapa inicial
apresentada possibilita uma incorporadora desenvolver seu próprio processo para
análise qualitativa de riscos, adequado para a sua estrutura funcional e para a
complexidade de seus projetos, que são diretamente influenciados pelo porte da
organização, pelas características dos empreendimentos que desenvolve e por sua
maturidade no gerenciamento de projetos e de riscos.
Uma empresa que implemente a diretriz consegue selecionar os projetos
cujos resultados esperados a auxiliem mais a obter seus objetivos estratégicos,
obtém como resultado da análise qualitativa o nível global de riscos do projeto,
permite identificar se as ameaças existentes no projeto são toleráveis e se o nível
global de oportunidade do projeto é atrativo para a empresa.
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O nível de ameaças e oportunidades resultantes, bem como os gráficos
sugeridos, permitem visualizar os riscos por categoria, auxiliando na definição de
estratégias de respostas. E possibilita que o projeto seja comparado com outros,
sendo oportuno incluir a análise de riscos entre os fatores de seleção de projeto.
A implementação da gestão de riscos deve ser iniciada no nível
estratégico, passando pelo tático, para chegar ao nível operacional. O apoio e a
participação ativa da alta direção são fundamentais. A existência de uma gestão de
projetos e da gestão da qualidade na empresa é uma mais-valia para a
implementação de uma gestão de riscos.
Se a organização não possuir um gerenciamento de projetos e um
gerenciamento de riscos estruturado e padronizado, e por qualquer motivo não for
implementá-lo, mas tem interesse em adotar a análise qualitativa de riscos na etapa
inicial do projeto, antes da aquisição do terreno, poderá fazê-lo visando obter
estimativas mais adequadas aos riscos existentes no projeto e contingências
necessárias, e incluir esses dados na proposta de projeto para análise da alta
direção e dos patrocinadores do projeto. Além de sensibilizar os gerentes das
atividades das demais etapas dos riscos envolvidos e das estratégias de respostas
apontadas.
5.3 Áreas para desenvolvimento futuro
A revisão bibliográfica realizada e os desenvolvimentos da dissertação
evidenciaram a necessidade da elaboração de novas pesquisas e trabalhos para:
•

Validar cientificamente a diretriz proposta em uma empresa de
incorporação imobiliária, o que deverá ser realizado do início ao fim
de um projeto. Essa verificação não consegue ser feita dentro de
uma pesquisa de mestrado, pois demora alguns anos, uma vez
que é concluída apenas após o término da obra, visando permitir a
comparação entre os resultados esperados com os realizados;

•

Estabelecer diretrizes de gerenciamento de risco nas demais
etapas de um projeto de um empreendimento imobiliário, incluindo
seus processos e impacto no ciclo de vida do projeto, na atividade
de gerenciamento de projetos, e nas diversas áreas e atividades
envolvidas.
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ANEXO A– CARACTERÍSTICAS DO TERRENO A SEREM ANALISADAS
Tabela 6 – Características a serem analisadas para estudo de viabilidade de um terreno
(antes da aquisição) para a cidade de São Paulo
Assunto
Acesso

Item
Frente

Largura da Rua
Feira livre
Ponto de ônibus
Melhoramento
Viário
Uso e ocupação
do solo

Uso do Imóvel
Patrimônio
Histórico
Edificações
Existentes

Implantação no
terreno

Forma do Terreno
Topografia
Área Sujeita a
Alagamentos
Linhas de
Transmissão
Servidão Perpétua

Infra-estrutura

Legislação
urbanística

Infra-estrutura
Básica
Prox. de Equip.
Urbanos
Prox. de Estabel.
de Com. e de
Serviços
Transporte Coletivo
Zoneamento

Condições de contorno
Implantação de acesso
para veículos, pessoas,
entrada da rede pública
de instalações prediais
10 m < L < 12m –
gabarito de 25 m
1 dia da semana com
restrição de acesso
Projeto de Implantação ou
solicitação de mudança
em SPTrans
Alargamento de Via

Áreas contaminadas
Manutenção do
Patrimônio Histórico
Restrições no Raio de
Tombamento
Custos e Prazos de
Demolição
Geração de Resíduos
Sólidos
Implantação
Corte e Aterro
Custo de Remoção de
Terra
Sobre solos ou acesso
com Desnível
Implantação c/ Faixa Não
Edificante
Implantação c/ Faixa Não
Edificante
Custo e prazo de
implantação
Custo e prazo de
implantação
Custo e prazo de
implantação
Custo e prazo de
implantação
Zona de Uso
Gabarito: BDT/COMAR
CA Bás/CA Máx
Recuos de Frente e
Lateral
Taxa de Permeabilidade
Taxa de Ocupação
Zeis: Proporção de
HIS/HMP

Condições impeditivas
Acesso ao terreno com
curso d´água ou
canalização
L < 10m
Lei ou Decreto para a
desapropriação do lote,
decreto de utilidade
pública
Tombamento Restritivo
para uso R2v/R2h
-

Topografia Acidentada
Região Sujeita a Erosão
Áreas de Encosta
Ocorrência Freqüente
Proximidade de Cursos d
Água
Carência Total
Carência Total
Carência Total
Carência Total
Impossibilidade de R2v e
R2h
-
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Parcelamento
do solo

Meio ambiente

Outorga Onerosa/
Operação Urbana
Estoque de
Potencial
Construtivo
Quadras com Vila
ou Rua Sem Saída

Esgotamento de Potencial
Limitação de CA Máx=CA
Bás
Recuo de 20m c/ restrição
de Gabarito

Direito de
Preempção
Desdobro

Oferta do Imóvel para a
Prefeitura
Parâmetros urbanísticos

Desmembramento
Loteamento

Faixas de Domínios de
Rodovias

Remembramento

Doação de Área (menos
desdobro)
Aprovação em
Parsolo/Cetesb
Aumento da taxa de
Permeabilidade
Aprovação em DEPAVE
Área de preservação
permanente
Canalização de Córregos
Gradil nos Limites das
Faixas Não Edificante
Viabilidade Econômica da
Remediação
Custo de Bota Fora
Especial
Parecer da CETESB
Definição da Tipologia
Coef. de aproveitamento
Gabarito Taxa de Ocupação
Número de Unidades
Número de Vagas
Base Histórica
Volume de escavação
Camada resistente do
solo
Desmonte de rocha
Nível do Lençol Freático
Pesquisa de Mercado
Retificação da descrição
do logradouro
Retificação da descrição
das dimensões
do lote
Retificação da descrição
área do lote

Cond. Vertical
Residencial
Presença de
Espécies
Arbóreas
Proximidade de
Cursos d água

Áreas
Contaminadas

Estudo do
Produto

Estudo de Massa e
Implantação

Custo Estimado

Análise da
Propriedade

Preço estimado
Descrição do
Logradouro
Descrição das
Dimensões do Lote
Descrição da Área
do
Lote
Estudo de
Unificação
Ocupação do Lote
Direito de

Custo da Outorga

Esgotamento de
CEPACs
VGV Mínimo p/ CA
Bás=CA Máx
Unif. de lotes de ruas c/
12m com ruas sem saída
c/ menos de 12m
Interesse da Prefeitura
na Aquisição do imóvel
Em aterros com material
nocivo a saúde pública
Terrenos Alagadiços
Terrenos com
Declividade Superior a
30%
Condição Geológica
Desfavorável
Áreas de Preservação
Corte de espécies em
extinção
Nascentes
Risco de alagamentos

Contaminantes c/ Longo
Período de Remediação
Aterros c/ Materiais
Nocivos a Saúde Pública
Esgotamento de Pot.
Construtivo Adicional
-

Retificação de medidas

Servidões/Cursos d água

Inquilinos

Usucapião
Posseiros
Interesse em Exercer o

Não interesse no Direito
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Preferência
do Inquilino
Usufruto
Impenhorabilidade
Incomunicabilidade
Inalienabilidade
Desapropriação

Análise dos
proprietários

Restrições do
Loteador
Dívidas da
Propriedade
Identificação dos
Proprietários

de Preferência
Destrato e Instituição de
Comodato
Cancelamento da
Cláusula de Usufruto
Transf. desta Cláusula
para outros
Imóveis
Apuração de
Remanescente
Limitação de Tamanho do
Lote e Usos
Quitação c/ Proprietários
Partilhas Extrajudiciais
Partilhas Judiciais
Dívidas Ativas dos
Proprietários

Análise de
Viabilidade
EconômicoFinanceira

VGV Mínimo
VPL
MARGEM
TIR
Lucro x Exposição

Análise de
sensibilidade

Variação do Custo
Variação do Preço
Negociação do
terreno

Procurações Públicas
para Venda
VGV >= VGV Mínimo
VPL > 0
Maior Igual à Margem
Mínima
Maior Igual à TIR Mínima
Lucro/Exposição >
Lucro/Exposição Mín.
Indicadores >= Mínimo
Indicadores >= Mínimo
Indicadores >= Mínimo

Fonte: adaptado de Matsumo (2011, p.128-143)

Direito de
Preferência
Impossibilidade de
atender a
condição de contorno
Desapropriação Total do
Lote
Decreto de Utilidade
Pública
Impeditivo para Usos R2v
Dívida Superior ao Valor
do Imóvel
Incapaz: Menor, Pessoa
Interditada,
Doença Grave
Impossibilidade da
Assinatura de Todos os
Proprietários
Dividas Ativa com valor
Superior ao
Imóvel
VGV< VGV Mínimo
VPL<0
Menor que a Margem
Mínima
Menor que a TIR Mínima
Lucro/Exposição <
Lucro/Exposição Mínimo
Indicadores < Mínimo
Indicadores < Mínimo
Indicadores < Mínimo
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