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RESUMO
Este trabalho realiza uma revisão bibliográfica feita a partir da apresentação
genérica dos ciclos de vida de empreendimentos de onde se parte para uma
abordagem mais específica dos ciclos de vida de empreendimentos de construção de
edifícios, discriminando-se suas fases, etapas e eventos chave desde seu início até
sua conclusão. A partir desta apresentação, focaliza-se na fase específica de
construção de edifícios e suas etapas e eventos chave e nos riscos presentes nesta
fase que possam prejudicar seus objetivos finais. A seguir, apresenta-se, então, um
novo embasamento bibliográfico, relacionado às práticas de gerenciamento de riscos
e seus métodos mais utilizados. Com base em um estudo de caso realizado por
GAJEWSKA e ROPEL (2011), onde analisaram-se os riscos de uma construção
realizada na Suécia e nas classificações dos métodos apresentados, pela ISO 31010
(2009) elegem-se os métodos que serão empregados para a identificação análise e
avaliação de riscos em relação aos custos durante a fase de construção de um
empreendimento em São Paulo que resultou na obtenção de uma lista de grupos de
riscos a serem tratados prioritariamente no planejamento de gerenciamento de riscos
para obras semelhantes. Os resultados alcançados apontam como principais riscos,
os riscos relacionados aos projetos, ao ambiente interno da obra e às falhas de
execução de serviços.
Palavras chave: Análise de risco; Controle de custos; Construção de edifícios;
Gerenciamento de riscos.

ABSTRACT
Risk and its impacts over construction costs of corporate office buildings
This work makes a bibliographical review based on the generic presentation
of the life cycles of enterprises, from which one starts towards a more specific approach
to the life cycles of buildings construction projects, distinguishing their phases, stages
and key events from their beginning to completion. From this presentation, it focuses
on the specific phase of construction of buildings and their key stages and events and
on the risks present at this stage that could undermine their final objectives. Next, this
study, presents a new bibliographic base, related to the practices of risk management
and its most used methods. Based on a case study carried out by GAJEWSKA e
ROPEL (2011), where the risks of a construction carried out in Sweden and in the
classifications of the methods presented, by ISO 31010 (2009), were selected the
methods for the identification analysis and evaluation of risks in relation to costs during
the construction phase of an enterprise in São Paulo. The obtained result was a list of
risk groups to be considered as a priority in risk management planning for similar
works. The results of the study indicate as the main risks for the construction project,
the risks related to design processes, risks related to construction site internal
environment and the risks related to failure on the services execution.
Key words: Risk assessment; Risk management; Costs control; Construction projects.
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1 INTRODUÇÃO
Os riscos ao sucesso econômico de empreendimentos dividem-se em dois
principais grupos, sendo o primeiro dos riscos inerentes à avaliação de mercado,
definição de produto, preço de venda, estratégias de comercialização, de propaganda
e condições de adimplência e o segundo grupo, referentes aos riscos inerentes ao
desenvolvimento dos projetos, realização de concorrências, e execução das obras.
Este trabalho se limitará à uma análise dos riscos presentes durante a fase
de execução da obra, de modo que possa servir de base para tomada de medidas
que minimizem impactos negativos no custo do empreendimento.

1.1

Objetivo
O objetivo deste trabalho é identificar e classificar os principais riscos que

podem interferir nos custos durante a fase de execução construtiva de um edifício,
criando uma lista de pontos de atenção que seja útil aos empreendedores e gerentes
de construção.
Esta dissertação pretende identificar riscos que possam prejudicar o sucesso
econômico de um empreendimento de construção de edifício em relação aos seus
custos de construção, realizar uma análise qualitativa destes riscos, de modo que se
possa graduá-los em função da severidade de impacto que cada risco pode causar e
gerar uma matriz de classificação que sirva de base para o planejamento de
gerenciamento de risco do empreendimento.
Pretende-se, porém que a análise de riscos proposta por este trabalho possa
servir como uma referência para aplicações às diversas situações que possam ser
encontradas em diferentes localidades e para diferentes tipos de construções.
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1.2

Limitações

Este trabalho se limita ao estudo de conteúdo bibliográfico de teorias de
gerenciamento de riscos, fazendo-se referência à alguns dos principais fatores que
influenciam em seus processos e, na identificação análise e avaliação de riscos que
possam causar impacto negativo aos custos na fase de construção de um
empreendimento de edifícios comerciais localizado na cidade de São Paulo.
Os recursos disponíveis para a realização deste trabalho permitiram a
realização da investigação de riscos apenas a um nível superficial, havendo, portanto,
espaço para maior aprofundamento da investigação destes riscos em trabalhos
posteriores de continuação a este estudo.

1.3

Metodologia
Apresentação do ciclo de vida de empreendimentos em termos gerais,

porém com foco na fase de execução de obras e introdução de suas principais etapas
e processos de gerenciamento e construção, para que, posteriormente, se possam
aplicar métodos de análise e valoração de riscos a estes fatores.
Levantamento bibliográfico disponível, com objetivo de demonstrar práticas
e abordagens de análise e gerenciamento de riscos em construções.
Análise das etapas de ciclo de vida da construção de edifícios para aplicação
do método de Brainstorm (PMBOK, 2009 / ISO 31010, 2009) para identificação dos
riscos presentes no gerenciamento da construção que possam prejudicar os custos
durante a fase de obras de construção.
Análise e avaliação dos riscos identificados pela aplicação do método de
Matriz de Probabilidade e Impactos (PMBOK, 2009 / ISO 31010, 2009).
E finalmente, como resultado na conclusão do trabalho, a apresentação de
uma matriz onde aparecem os riscos identificados, classificados e graduados em
função dos níveis de gravidade e exposição que cada risco oferece ao alcance do
objetivo de se concluir as obras de construção sem que ocorra a extrapolação de seus
custos originalmente orçados.
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2 O PROBLEMA A SER ESTUDADO - A IMPORTÂNCIA DA CONSIDERAÇÃO
DOS RISCOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Mais do que em qualquer outra indústria, a indústria da construção civil, está
sujeita à riscos (Mladen Radujkovic, 1996, apud. Silva 2012). Isto, devido ao fato de
que nesta existem diversas particularidades que impedem o estabelecimento de
exatidão nas previsões durante a execução da obra.
Sempre haverão situações imprevistas e sobre as quais é necessário atuar,
para que os objetivos finais não sejam prejudicados.
Esta imprevisibilidade, juntamente a exigência cada vez maior dos
empreendedores, fazem do estudo e a análise dos riscos, práticas importantes.
De acordo com CIRIA (1996, apud. Silva 2012), o verdadeiro custo do risco
é muito maior do que se pode inicialmente notar e os custos indiretos são da ordem
de onze vezes superiores aos custos diretos.
Figura 1 - O verdadeiro custo do risco

Fonte: CIRIA 1996, apud. Silva 2012
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3 CICLO DE VIDA DO EMPREENDIMENTO (CVP)

O ciclo de vida de um projeto consiste em suas etapas de execução,
organizadas de sequencialmente ou sobrepostas de acordo com seu planejamento,
oferecendo uma estrutura básica para o gerenciamento deste projeto (PMBOK Guide,
2009).

Figura 2 - Ciclo de vida típico de um empreendimento

Fonte: Duncan (1996)

Alguns autores, como Smith et al. (2006, apud GAJEWSKA E ROPEL, 2011),
dividem o CVP de empreendimentos de construção em oito etapas consecutivas, tais
como pré-viabilidade, viabilidade, projetos, licitação (contratação), implementação,
comissionamento, entrega e operação.
Outros autores, como Pinto e Prescott (1988, apud GAJEWSKA e ROPEL,
2011), e PMBOK Guide (2009), adotam o conceito de CVP desenvolvido por Adams
e Brant, e King e Cleland dividido em quatro principais etapas, como o molde mais
amplamente utilizado, seguindo as etapas de início do projeto, planejamento
(organização e preparação), execução do escopo e encerramento do projeto.
Esta estrutura simplificada de quatro etapas é bastante útil para
comunicação às partes menos envolvidas com os detalhes do projeto, oferecendo um
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quadro de referência com uma visão de alto nível que pode ser comparado entre
projetos.
No entanto, para um estudo mais detalhado, adotaremos o modelo revisado
em 2003 por Chapman e Ward, onde dividem-se cada uma dessas etapas em outras
partes, possibilitando-se, com isso, uma melhor e mais apurada identificação do ciclo
de vida do empreendimento e consequentemente uma identificação mais eficiente de
seus riscos potenciais.

Figura 3 - Definição de processos de projetos

Fonte: Chapman and Ward, 2003
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Neste trabalho, será utilizada uma estrutura de projeto e empreendimento
inspirada no modelo proposto por Chapman e Ward, porém adaptada às práticas e
condições de construção de um empreendimento de edifício comercial.
Tabela 1 – Fase de concepção do empreendimento

FASE

ETAPA

EVENTO

Iniciativa empreendedora
Avaliação de demanda de mercado
Definição do Especificação de faixa de preço de venda e
produto
público alvo
Estabelecimento do conceito de produto
Concepção
do
empreendimento
Escolha do local do empreendimento
Definição de parâmetros base de projeto de
acordo com o produto definido
Projetos
(etapa 01)
Produção do projeto básico
Produção dos projetos complementares
Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 2 – Fase de planejamento de execução do empreendimento

FASE

ETAPA
Planejamento
financeiro

Projetos
(etapa 02)
Planejamento
Planejamento
executivo

Planejamento
de
suprimentos

Fonte: Elaborado pelo autor

EVENTO
Pre-orçamento do empreendimento
Cronograma de desembolso financeiro
Análise de viabilidade econômica e definição
de metas de retorno ao investimento
Avaliação dos projetos em função do conceito
de produto
Compatibilização entre os projetos de todas
as disciplinas
Desenvolvimento dos projetos executivos
Definição das etapas de construção
Cronograma de execução da obra
Estabelecimento de métricas de verificação
de desempenho e metas de execução
Definição de critérios e gatilhos para
aquisição de materiais e contratação de
serviços
Cronograma de recebimento de insumos
baseado no cronograma executivo
Cronograma de compras e contratações
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Tabela 3 – Fase de preparação para construção

FASE

ETAPA

EVENTO

Licitação para
Contratação do
escopo macro

Pesquisa de construtoras qualificadas
Licitação com as empresas selecionadas
Compatibilização
de
escopo
das
propostas
Revisão das cotações de acordo com
parametrização de escopo
Escolha da construtora

Preparação
para início da
construção

Alvarás de canteiro, de obra
Documentações
legais
(Entrada de
documentações)

Fonte: Elaborado pelo autor

Licenças ambientais
Documentações referentes ao MTE
(PCMAT, PPRA, PCMSO, LTCAT, etc.)
Matricula de cadastro específico de INSS
(CEI)
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Tabela 4 – Fase de gerenciamento da construção

FASE

ETAPA

Como fazer

Gerenciamento de
Execução da Obra

Quando
fazer

Com quais
recursos
fazer

EVENTO
Definição das etapas e métodos
construtivos
Definição
das
premissas
de
documentações legais e de prérequisitos ambientais que deverão
ser atendidos (Prefeitura, bombeiros,
CET, impostos, CETESB, Leed, etc.)
Definição
de
parâmetros
e
monitoramento de qualidade de
serviços
Dimensionamento
de
equipes
gerenciais e divisão de tarefas
Elaboração do cronograma físico de
execução
dos
serviços,
monitoramento de progresso e
controle periódico de resultados,
adequações
de
metas
e
replanejamento de cronogramas
Avaliação de impacto de alterações
de projeto
Definição do perfil técnico e seleção
da equipe
Gerenciamento de suprimentos e
gerenciamento de contratações
(Compra de materiais e contratação
de serviços)
Recursos financeiros
Recursos de infraestrutura
(Água, gás luz, telefonia, dados)

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 5 – Fase de suporte para encerramento do empreendimento

FASE

ETAPA

EVENTO

Suporte para
encerramento do
empreendimento

Operação do
empreendimento

Serviços de manutenção e segurança
Documentação legal
Manutenção financeira do condomínio
Garantias previstas por contrato e ou por lei

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 6 – Fase de avaliação dos resultados obtidos pelo empreendimento

FASE

Avaliação do
empreendimento

ETAPA

EVENTO

Análise de
resultados

Análise de desempenho de andamento
físico da obra
Análise de custo (Escopo contratual)
Análise de adicionais (causas / custos)
Análise de resultados financeiros
Lições aprendidas

Fonte: Elaborado pelo autor

3.1

Etapas do processo executivo

Em função da grande quantidade de variáveis envolvidas em cada evento
como indicado nas tabelas de 1 a 6, serão estudados, neste trabalho apenas uma
parte destes tópicos, de modo que este estudo se limitará apenas aos riscos
envolvidos no gerenciamento da execução das obras do empreendimento.
Serão, portanto, estudados, os processos que envolvem as questões “como
fazer”, “quais recursos” e “quando fazer”, apresentados pelo modelo de
gerenciamento de Chapman e Ward (2003), com base em práticas e estudos
realizados.

3.2

Gerenciamento de Execução da Obra

Os conhecimentos de gerenciamento de obras se diferenciam dos
conhecimentos de gerenciamento geral, sendo o gerenciamento geral aplicado às
operações ou atividades contínuas de empresas, exige áreas de especialização tais
como, organização empresarial, contabilidade, gerenciamento financeiro, compras e
aquisições, vendas e marketing, contratos, logística, planejamento estratégico, tático
e operacional, organograma e tecnologia da informação (PMBOK GUIDE, 2009), já
no gerenciamento de obras, entende-se como conceito de projeto, que seja esta, uma
atividade única com datas estabelecidas para de início e fim.
O gerenciamento de obras consiste no planejamento, organização,
monitoramento e controle de todos os aspectos relacionados à obra, incluindo o
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gerenciamento de todas as partes envolvidas para que se alcancem os objetivos prédeterminados, assim como as metas de prazo, custo, escopo e qualidade.
Assim que o empreendimento termina a fase de preparação para início da
construção, inicia-se a fase de construção onde se executará todo o escopo, conforme
previamente planejado. Esta fase requer um gerenciamento meticuloso que se
encarregará de organizar os diversos serviços que deverão ser executados e com
estes, também, os vários insumos e prestadores de serviços especializados.

Figura 4 - Áreas de especialização necessárias para o gerenciamento projetos

Fonte: PMBOK, 2009

Conforme demonstra-se na figura 4, a pesar de grande parte dos
conhecimentos necessários ao gerenciamento de obras estar presente no
“Conhecimento em Gerenciamento de Projetos” (Guia PMBOK), há ainda outros
conhecimentos nas áreas de habilidades interpessoais, conhecimentos específicos da
área de aplicação, entendimento do ambiente do projeto e de gerenciamento geral
que são alheios a este guia.
O gerenciamento de obras integra grupos de processos gerenciais, tais
como grupos de processos de planejamento e execução que se repetem pelas fases
do ciclo de vida do projeto (PMBOK GUIDE, 2009)
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As práticas gerenciais envolvem grupos de processos, tais como o de
planejamento, de execução, de monitoramento e controle e grupos de processos de
encerramento, sendo que os processos de monitoramento e controle interagem com
demais processos, com a finalidade de garantir que as entregas parciais e finais do
projeto sejam concluídas e no encerramento de cada fase, realizam-se as entregas
de produtos, documentos ou resultados, para o cliente interno, dentro da equipe de
gerenciamento de obra, que por sua vez, dará início aos processos subsequentes.

3.2.1 Processos de planejamento, execução e respectivas ações gerenciais

As empresas de construção civil e as empreiteiras são exemplos típicos de
empresas baseadas em empreendimentos onde cada empreendimento possui um
controle próprio (Vargas, 2002, apud Mozart, 2008).
No gerenciamento de uma obra, existem, portanto, diversos processos de
planejamento e execução cada qual com sua respectiva ação gerencial, sendo que
há sempre um processo de planejamento e execução macro, onde se preveem todas
as principais etapas que serão realizadas na obra e os diversos processos de
planejamento e execução juntamente com suas ações gerenciais específicas para
cada etapa a ser realizada.
Os processos de planejamento, sejam eles macro ou específicos são
desenvolvidos de acordo com a realização das seguintes ações gerenciais:
 Definição de escopo, seja este macro (obra inteira) ou alguma etapa
específica;
 Definição e sequenciamento das atividades;
 Definição de recursos e condições necessárias para a execução das
atividades;
 Estimativa de tempo para cada atividade e elaboração de cronograma de
execução dos serviços;
 Estimativa de tempo para compra e entrega dos insumos, bem como para
contratação dos serviços e elaboração de cronograma de suprimentos e
contratações;

20

 Tomada de preços para contratação dos materiais e serviços necessários,
levando-se em conta a verba disponível para cada atividade, conforme
preestabelecida na fase de orçamentação e estudo de viabilidade da obra;
 Planejamento de controle e definição de parâmetros de qualidade;
 Planejamento de gerenciamento de riscos incluindo identificação, análises
quantitativas e qualitativas e planejamento de resposta aos riscos, de
acordo com o resultado das análises realizadas.
Os processos de execução, assim como os de planejamento, sejam eles
macro ou específicos são desenvolvidos de acordo com a realização das seguintes
ações gerenciais:
 Orientação e instrução dos responsáveis para execução da obra ou etapa
específica;
 Contratar e mobilizar as equipes e insumos necessários;
 Desenvolver comunicações com as equipes, de modo que conheçam e
possam alcançar os objetivos requeridos durante a fase de planejamento
em suas atividades;
 Cobrar resultados dos fornecedores de serviços e materiais.

Em paralelo aos processos de execução, há praticam-se os processos de controle
com a realização das seguintes ações gerenciais:
 Avaliações de controle para garantia da qualidade;
 Avaliações de controle para garantia da execução dos serviços dentro dos
prazos, conforme planejados;
 Controle de custos, referentes às atividades, a medida em que estas são
executadas;
 Aplicação do planejamento de gerenciamento de riscos e recuperação ou
tratamento para se minimizar os efeitos caso ocorra algum dano aos
quesitos mencionados (tempo, custo ou qualidade).
3.2.2 O gerenciamento de obras e suas etapas construtivas

Dado às inúmeras variáveis que envolvem o processo construtivo, pode-se
considerar altamente improvável que dois edifícios tenham suas etapas de construção
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totalmente idênticas, porém, em edifícios semelhantes, pode-se mapear sem grandes
divergências, as etapas executivas macro comuns entre eles.
As maiores variações das etapas e métodos empregados nas construções
são causadas pelas diferentes concepções de projeto que por sua vez variam em
função de fatores chave tais como condições de topografia do terreno e composição
do solo, aplicação de uso destinada ao edifício e premissas arquitetônicas de formas
e materiais.
Pode-se, portanto, identificar as características gerais presentes nos
edifícios existentes de mesmo uso que o edifício modelo idealizado como objeto deste
estudo e a partir destas características, obter as principais etapas executivas de
construção.
Para que se possa aplicar uma análise mais objetiva dos riscos envolvidos
na construção, será usado como base um modelo específico de edifício a ser melhor
descrito no capítulo que de estudo de caso, onde serão comparados os resultados
dos levantamentos e análises de riscos com o histórico da construção deste edifício.
Entende-se, no entanto, que devido à prática comum da repetição de
processos e métodos construtivos em uma determinada área, os resultados das
análises sobre os riscos levantados podem ser facilmente aplicados e (ou) adaptados
à construção de outros tipos desde que estes edifícios sejam semelhantes em
concepção e que sejam também da mesma região.

3.2.3 Áreas de conhecimento de gerenciamento de obras

O gerenciamento de obras, assim como o gerenciamento de projetos em
geral é composto pelas áreas de conhecimento abaixo listadas, sendo todas elas
aplicadas em conjunto com o conhecimento técnico de projeto e construção.
 Gerenciamento do escopo do empreendimento: De onde se obtém as
diretrizes para contratações, aquisições e critérios de qualidade;
 Gerenciamento do tempo: Consiste na locação o empreendimento no
tempo e se controla seu desenvolvimento por meio de elaboração e
acompanhamento de um cronograma;
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 Gerenciamento de aquisições e contratações: Consiste na organização
dos processos de compras de materiais e contratação de serviços, de
maneira que estejam disponíveis dentro do tempo pré-estabelecido e em
acordo com o escopo do empreendimento;
 Gerenciamento dos custos: Consiste no controle dos custos incorrentes
ao empreendimento durante seu desenvolvimento e execução, sempre
tendo como base de referência os valores pré-estabelecidos durante as
fases iniciais de orçamentos e estudo de viabilidade;
 Gerenciamento da qualidade: Consiste no controle dos serviços
realizados e produtos entregues durante a fase de obras em relação ao
escopo e aos parâmetros de aceitação pré-definidos nas fases de
concepção e de gerenciamento de escopo do empreendimento;
 Gerenciamento de comunicações e recursos humanos: consiste na
formação da equipe que atuará no gerenciamento das diversas tarefas e
serviços

que

serão

desempenhados

durante

a

execução

do

empreendimento e na estruturação de troca de informações entre seus
membros entre si e com os empreendedores;
 Gerenciamento de riscos: trata-se do levantamento e análise dos riscos
que podem ocorrer no empreendimento e no planejamento de ações
preventivas ou corretivas mitigatórias para minimizar a chance de
ocorrência e os impactos negativos ao empreendimento caso venham a
ocorrer.

As áreas de conhecimento citadas, envolvem o conhecimento de serviços
técnicos específicos de gerenciamento tais como o de planejamento, orçamento e
cronograma, complementados pelos conhecimentos técnicos específicos da área de
produção (HELDMAN, 2005, apud GAJEWSKA e ROPEL, 2011) que no caso deste
estudo se trata dos conhecimentos específicos de construção.
Destas áreas de conhecimento do gerenciamento citadas, as mais
relevantes para a avaliação do sucesso do empreendimento e, portanto, mais
importantes para este trabalho são as de tempo, qualidade e custos e dos riscos
intrínsecos a estes.

23

De acordo com o modelo de Chapman e Ward (2003), o gerenciamento da
fase executiva (pós concepção e planejamento) de um projeto pode ser dividida nos
tópicos “como fazer”, “com quais recursos fazer” e “quando fazer”, assim como
demonstrado na tabela 7:
Tabela 7 – Tópicos de gerenciamento para a fase executiva de projetos.

FASE

TÓPICO

EVENTO
Definição das etapas e métodos
construtivos
Definição das premissas de
documentações legais e de prérequisitos
ambientais
que
3.3.2.
deverão
ser
atendidos
(Prefeitura, bombeiros, CET,
impostos, CETESB, Leed, etc.)
Definição de parâmetros e
3.3.3.
monitoramento de qualidade de
serviços
Dimensionamento de equipes
3.3.4.
gerenciais e divisão de tarefas
Elaboração do cronograma físico
de execução dos serviços,
monitoramento de progresso e
3.4.13.4.1.
controle periódico de resultados,
adequações
de
metas
e
replanejamento de cronogramas
Avaliação
de impacto de
3.4.2.
alterações de projeto
Definição do perfil técnico e
3.5.1.
seleção da equipe
Gerenciamento de suprimentos e
gerenciamento de contratações
3.5.2.
(Compra
de
materiais
e
contratação de serviços)
3.5.3.
Recursos financeiros
Recursos de infraestrutura
3.5.4.
(Água, gás luz, telefonia, dados)
3.3.1.

3.3.

Como fazer

3.4.

Quando
fazer

3.5.

Com quais
recursos
fazer

Gerenciamento de
Execução da Obra

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.3

Como fazer

Nesta etapa do empreendimento, questões como “Quem, Porquê e O que
fazer”, conforme expostos no fluxograma de definição de processos de projetos da
figura 3 (Chapman and Ward, 2003) já foram definidas, inicia-se, então, o
gerenciamento da execução da obra inicialmente planejando-se como serão
executadas as etapas construtivas.

3.3.1 Definição das etapas construtivas e métodos mais apropriados para serem
utilizados em cada etapa

Define-se quais métodos e técnicas construtivas são mais indicadas à cada
etapa de execução da obra, buscando atender ao escopo definido com a melhor
relação possível entre custo, qualidade e prazo.
As escolhas dos métodos construtivos são muito particulares para cada
projeto, devido aos inúmeros fatores que as influenciam, tais como localização da
obra, características arquitetônicas, características do terreno, disponibilidade de
materiais, equipamentos e de mão de obra especializada, de modo que este tópico
será abordado no estudo de caso, onde serão descritos os principais métodos e
práticas adotados, contextualizando-os com as análises de risco realizadas.

3.3.2 Definição das premissas de documentações legais e pré-requisitos ambientais
que deverão ser atendidos
Deve-se definir a documentação legal necessária de acordo com a
legislação vigente do local (Prefeitura, Bombeiros, companhia de gerenciamento de
tráfego urbano, impostos, etc)
Também em função da localização onde o empreendimento for ser
construído, deve-se definir as premissas de acordo com as necessidades de
prevenção de impactos ambientais locais e elaboração de planos e métodos a serem
aplicados para garantir o atendimento destas.
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3.3.3 Definição de parâmetros e monitoramento de qualidade de serviços

Define-se os parâmetros de qualidade que deverão ser atingidos e seus
respectivos métodos de controle para as diversas etapas de construção.
A qualidade pode ser definida como sendo de natureza multidimensional a
partir de definições já existentes (Garvin 1987, apud Berr, 2009).
O conceito de qualidade está alinhado a abordagem da produção com foco
nas práticas relacionadas à engenharia e à produção, identificando-se qualidade,
como “conformidade com as especificações” (Garvin 2002, apud Berr, 2009).
Conforme com Chiavenato (1999, apud Berr, 2009), a qualidade pode ser
classificada como:
 Qualidade interna que se refere à forma com que a organização gerencia
a qualidade de seus processos, produtos e serviços;
 Qualidade externa que se trata da percepção do cliente com relação ao
produto ou serviço adquirido.
Feigenbaum, (1994) define o objetivo relacionado à qualidade do produto de
uma indústria competitiva como: “fornecer produto ou serviço no qual a qualidade seja
projetada, desenvolvida, comercializada e mantida dentro dos menores índices de
custo que possibilitem satisfação total do consumidor”, de modo que o controle da
qualidade passa a ter o papel de garantir o cumprimento desse objetivo
(FEIGENBAUM, 1994).
Devido ao grande volume variáveis e dados a serem analisados para se
verificar a conformidade com as especificações do produto, faz-se necessário, o uso
de sistemas de informação que possam contribuir para o controle da qualidade,
organizando os processos de coleta, processamento e retroalimentação de
informações relevantes de maneira padronizada para a tomada de decisão em todos
os níveis gerenciais.
Um sistema de informações, é um conjunto de elementos ou componentes
inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e disseminam a informação,
além de fornecer um mecanismo de feedback (Stair 1998, apud Berr, 2009).
Porém, sem informações exatas e disponíveis em tempo oportuno, o controle
da qualidade se torna impossível, devido à necessidade de compreensão do problema
e de suas causas, para a aplicação de qualquer ação corretiva assim como a
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necessidade de uma linha base para a medição do progresso alcançado (GARVIN,
2002, apud Berr, 2009).
Para alcançar a excelência em qualidade há a necessidade de uma rede de
medição focada nas dimensões da qualidade definidas como estratégicas para o
empreendimento fazendo-se necessário um sistema de medição de desempenho,
constituído por um conjunto de medidas que permitam a quantificação da eficiência e
da eficácia dos processos produtivos (NEELY et al, 1996; STAIR, 1998, apud Berr,
2009).
Eficiência é, segundo Stair (1998, apud Berr, 2009), a medida do que é
produzido dividido pelo que é consumido e define eficácia como a medida da
proporção em que atinge seus objetivos.
As avaliações a partir de medidas de desempenho permitem, portanto,
estabelecer prioridades em programas de melhoria da qualidade, indicando os setores
onde as intervenções são mais ou menos necessárias (Costa 2008).
Para a avaliação da qualidade dos processos construtivos de construtoras
de empreendimentos utiliza-se um sistema de indicadores de qualidade e
instrumentos para levantamento de dados em obras que deve ser elaborado com
baseando-se no processo de acompanhamento de obras, pesquisas acadêmicas que
contribuem com a identificação de pontos críticos na produção e análises das
reclamações de usuários de edificações com características construtivas e de uso
semelhantes às empregadas no empreendimento.
Os instrumentos de acompanhamento de obras são compostos por listas de
verificação desenvolvidas a partir de revisão bibliográfica sobre as boas técnicas
construtivas para cada subsistema crítico de produção da obra e a definição dos itens
a compor essas listas parte dos levantamentos dos materiais e técnicas que são,
então, aplicadas às atividades de construção do empreendimento já definidas na
etapa anterior.
O conteúdo coletado nas listas de verificação, deve então ser submetido a
um fator de ponderação permitindo a classificação de qualidade dos serviços
observados para que se possa definir a necessidade de aplicação de medidas
corretivas.
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3.3.4 Dimensionamento de equipes gerenciais e divisão de tarefas

A divisão de atividades aos gerentes deve ser feita, a medida do possível,
agrupando-se tarefas que estejam relacionadas entre si e preferencialmente
localizadas num mesmo setor, de modo que o gerente possa ter uma visão abrangente
em relação às tarefas desenvolvidas e a influência que cada atividade exerce sobre a
demais.
O dimensionamento das equipes gerenciais deve ser feito visando ocupar a
máxima capacidade do gerente sem que este perca o controle de análise e ação sobre
as atividades que lhe forem atribuídas.
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3.4

Quando fazer

O gerenciamento do tempo consiste na organização, e programação das
atividades, por meio do sequenciamento e estimativa de duração, incluindo a
atribuição de recursos de força de trabalho que se façam necessários para a
realização das atividades, estando, portanto, o gerenciamento do tempo, fortemente
ligado com o gerenciamento de custos do empreendimento.
A estimativa de duração de uma atividade parte da avaliação da quantidade
de esforço de trabalho, da previsão de alocação de recursos a serem aplicados e do
número de períodos de trabalho necessários para se concluir uma determinada
atividade. Para o desenvolvimento do cronograma, aplicam-se ferramentas e técnicas,
como análise de rede, análise de cenários e método do caminho crítico (PMBOK
GUIDE, 2009).
A base que se usa para controle do cronograma é o cronograma aprovado
antes do início da obra e por este se mede o desempenho da produção e
desenvolvimento do empreendimento e o controle se dá pela comparação entre esta
linha de base e os resultados reais que são obtidos à medida em que a obra é
executada, determinando-se, então, a necessidade ou não da aplicação de ações
corretivas.
Durante o processo de gerenciamento do tempo, deve-se sempre levar em
consideração as eventuais alterações de escopo que possam ter ocorrido desde a
aprovação do cronograma base de comparação, de modo que se possa ponderar as
distorções que estas alterações possam causar ao desempenho medido durante o
controle. (PMBOK Guide, 2009).

3.4.1 Elaboração do cronograma físico de execução dos serviços

Em um primeiro nível é desenvolvido o plano inicial, que define o cronograma
geral da obra, tratando de questões relativas ao sequenciamento de atividades de
onde se extraem os cronogramas financeiros e cronograma de suprimentos para
abastecimento dos recursos necessários à produção. Nesse planejamento, a
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tendência é de direcionar o enfoque aos objetivos globais e restrições, tratando do
projeto como um todo (BALLARD, 2000, apud Machado 2003).
Em um segundo nível, realiza-se uma previsão mais detalhada, envolvendo
um horizonte de tempo que varia de 15 a 45 dias, dependendo da natureza dos
processos envolvidos. Neste nível tático, os planos visam especificar os meios para
se atingir os objetivos do plano macro de longo prazo que já fora traçado para o
empreendimento. (BALLARD, 2000, apud Machado 2003).
Em um terceiro nível, realiza-se um planejamento das atividades que
devem ser realizadas no curto prazo, geralmente de 01 a15 dias de trabalho,
detalhando-se as necessidades de recursos para a execução de atividades e as
tarefas que deverão ser executadas a cada dia.
Este plano, ao nível operacional, trata da definição dos trabalhos físicos que
serão realizados no dia seguinte, sendo equivalentes às ordens de serviços e são
considerados únicos por conduzirem o trabalho direto em vez de servir de guia para a
elaboração de outros planos mais detalhados, como nos níveis estratégico e tático
anteriores. (Ballard 2000, apud Machado 2003).

3.4.1.1

Planejamento de longo prazo

O planejamento de longo prazo, é feito a partir dos itens constantes no
orçamento da obra e se justifica em função do aumento das incertezas geradas pelo
detalhamento de itens maiores (dados agregados) separando-os nos itens menores
(dados detalhados) que os compõem, conforme demonstra o gráfico representado na
figura 6, onde Corrêa, Gianesi & Caon (2000, apud Machado, 2003) apresentam as
incertezas existentes nas previsões realizadas sobre dados agregados e em relação
a estes mesmos dados analisados de forma detalhada, demonstrando-se a
imprecisão gerada pela decomposição de famílias de produtos em seus componentes
isoladamente.
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Figura 5 - Relação entre incerteza na previsão e o horizonte de planejamento

Fonte: Adaptado de CORRÊA, GIANESI & CAON (2000, apud Machado 2003)

A desagregação gera, portanto, uma faixa ampliada de incerteza dos dados
na medida em que se caminha para o longo prazo, de modo que se realizando
planejamentos de longo prazo com dados agregados, as previsões resultantes são
mais precisas.

3.4.1.2

Planejamentos de médio e curto prazo

As incertezas presentes durante os processos produtivos geram a
necessidade de se realizar planejamentos considerando horizontes de médio e curto
prazo, pois muitas decisões só podem ser tomadas ao se aproximar do momento de
ocorrência dos eventos programados, quando as incertezas presentes no
planejamento de longo prazo já não são mais incertezas, tendo-se, neste momento
um conhecimento muito mais assertivo sobre as reais condições e situações em que
serão executadas as tarefas previstas.
O plano de longo prazo é, portanto, neste momento, decomposto em planos
destinados a horizontes de tempo menores.
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O planejamento de curto prazo na construção consiste na habilidade de se
coletar informações para identificação e solução de problemas pela implementação
de mudanças operacionais (Laufer et al. 1992, apud Mulholland e Christian, 1999).
A necessidade de um planejamento eficaz de curto prazo é relevante devido
ao fato de que diversos fatores existentes nos canteiros somente podem ser
identificados quando a construção se inicia, sendo inviável a preparação de planos
operacionais com muita antecedência em relação ao momento de sua execução pois
estes sempre esbarram em numerosas incertezas, tais como a dispersão de
informações relacionadas ao ambiente físico do canteiro, a disponibilidade e
fornecimento de recursos, os problemas inesperados de coordenação entre equipes
e os conflitos relativos a questões técnicas desconhecidas (Laufer et al. 1992, apud
Mulholland e Christian, 1999).
Laufer et al. (1992, apud Mulholland e Christian, 1999) identificam três
ferramentas para se realizar o planejamento de curto prazo:


O planejamento dos mestres-de-obras que são usualmente preparados
considerando horizontes de tempo que variam entre 07 e 15 dias e
consiste na tradução de planos de curto prazo para ordens de serviços
a serem repassadas às equipes de execução dos serviços, com base na
utilização de desenhos e especificações, sequência construtiva e na
situação corrente do trabalho no canteiro;



Os círculos da qualidade formados por gerentes e supervisores que
consistem na realização de encontros semanais entre gerentes, mestres
de obras e encarregados de serviços, dedicados a solucionar problemas
ligados ao trabalho no canteiro de obras e ao planejamento.



As análises de sistemas e de operações que são normalmente
realizadas por pessoas externas à organização que não estejam
diretamente ligadas ao processo produtivo e são acionadas quando
surgem necessidades imediatas no projeto que requerem soluções
rapidamente, em decorrência de oportunidades de melhorias ou por
meio de auditorias de produtividade utilizando-se de procedimentos para
solução de problemas, por meio da identificação dos problemas, coleta
e análise de dados, planejamento e implementação das mudanças para
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a solução dos problemas e medição dos resultados que origina planos
de curto prazo que devem ser implementados o mais breve possível.
As técnicas apresentadas por Laufer et al. (1992, apud Mulholland e
Christian, 1999) citadas envolvem, portanto, um diagnóstico do processo produtivo,
identificação de problemas em relação ao planejado, solução destes problemas e
então, o planejamento de curto prazo para transformar decisões para solucionar
problemas ou conduzir a evolução do projeto em um planejamento.

3.4.1.3

Monitoramento de progresso e controle periódico de resultados

O objetivo do controle de progresso da execução de obras é medir e avaliar
o desempenho da execução dos serviços, de modo que as tarefas executadas sejam
comparadas com um cronograma de base, analisando-se os desvios percebidos para
que se possam tomar as ações cabíveis para corrigi-los, para que se possa concluir o
projeto no prazo planejado (Tamás e Zoltan 2014).
Há relativamente poucos anos, o uso de cronogramas detalhados como
base para execução de obras seria considerado como um diferencial de sofisticação,
porém, com a disponibilidade e facilidade de obtenção e de softwares que dão suporte
ao gerenciamento e planejamento utilizando redes PERT/CPM, até atividades de
menor valor e complexidade são comumente acompanhadas por estes métodos
(Oliveira, 2003).
A metodologia mais utilizada para o monitoramento do desempenho do
projeto em Gerenciamento de Projetos é a “Análise de Valor Agregado” (EVM - Earned
Value Management) que se originou na década de 1960 e vêm sendo aplicada e
aprimorada desde então.
Mais recentemente, Lipke (2003, apud XLIX Simpósio Brasileiro De
Pesquisa Operacional, 2017) introduziu o conceito de Análise de Valor Agregado
(ESM Earned Schedule Management) para melhorar a previsibilidade dos indicadores
de desempenho de prazo dos projetos, baseando-se no caráter probabilístico de
duração das atividades, propondo a aplicação das três práticas abaixo citadas como
uma extensão dos estudos de aplicação de gráficos de controle em gestão de
empreendimentos:
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Utilização de dois diferentes indicadores de desempenho de prazo de
projeto e a comparação entre eles,



Utilização da função de distribuição triangular para descrever a incerteza
da duração das atividades e



Aplicação prática deste método em projetos de bens de capital sob
encomenda.

O método de Análise de Valor Agregado integra o controle de escopo, custo
e cronograma sob a mesma estrutura, fornecendo indicadores de desempenho que
servem para se detectar desvios de custos e prazos dos projetos (Pajares e LópezParedes 2011; Acebes et al. 2014; Acebes et al. 2015, apud XLIX Simpósio Brasileiro
De Pesquisa Operacional, 2017).
O conceito básico da Análise de Valor Agregado é a avaliação sobre o que
se obteve (valor agregado) em função do que foi gasto e ao que se planejava gastar
(Vargas, 2002, apud Mozart, 2008).
A partir destes parâmetros, pode-se obter várias informações sobre o
empreendimento, tais como sua situação atual, histórico e projeções futuras sobre
seus custos e prazos, assim como pode-se interpretar através da Figura 6, abaixo.

Figura 6 - Gráfico para Análise de desempenho de um empreendimento

Fonte: Vargas (2002, apud Mozart, 2008)
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Na figura 6, observa-se a curva de linha base do orçamento (BCWS) que
está presente durante todo o período de duração planejado para o empreendimento,
a curva de custos reais incorridos (ACWP) e a curva do valor que foi agregado até um
determinado momento (BCWP), onde num empreendimento ideal, as curvas de
custos incorridos e de valor agregado coincidem com a curva de orçamento, o que
representaria um desempenho de 100% nos custos e prazos do empreendimento em
relação ao planejamento realizado.
A análise crítica sobre o progresso e desempenho do projeto se faz por meio
das correlações feitas entre os parâmetros citados, ao longo do decorrer do
empreendimento conforme Oliveira (2003).

3.4.1.4

Adequações de metas e replanejamento de cronogramas

Na prática do gerenciamento de cronogramas de um empreendimento,
adotam-se, portanto, marcos que servem como gatilho para tomada de medidas
necessárias para recuperação de atrasos. A identificação prévia destes marcos deve
ser feita de acordo com a observação do cronograma, neste identificando, a tarefas
de menor duração que possam indicar uma projeção do desenvolvimento de tarefas
maiores de um determinado conjunto de atividades semelhantes a ser executado,
chamadas disciplinas, como por exemplo estruturas, alvenarias, instalações, pinturas,
etc.
No caso da execução de estruturas de concreto armado, por exemplo, podese observar o desempenho obtido nas fases iniciais de execução de cortinas, blocos
de fundação e vigas alavanca onde são empregados equipes e materiais semelhantes
aos que serão empregados na execução do corpo estrutural do edifício.
O fato de se haver estabelecido marcos no planejamento não indica que a
evolução das atividades deva ser feita, pelos agentes responsáveis, somente na data
de encerramento de prazo para um determinado marco. Deve-se, portanto, fazer a
análise de desenvolvimento das tarefas durante o tempo todo desde seus inícios,
sendo os marcos usados como gatilhos para tomadas de decisão que intervenham
nos processos produtivos.
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Sempre que for observada ineficiência em algum setor, deve-se analisar os
fatores que influenciaram na execução destas atividades para que se possa investigar
quais possam ter sido os fatores determinantes para a ocorrência desta ineficiência.
Voltando para o exemplo das estruturas, pode-se atribuir à ineficiência de
produção, diversos fatores tais como atraso na entrega de materiais, entrega
incompleta de materiais, entrega de materiais fora de especificação, erros na
confecção das formas, erros na confecção das armaduras, erros de locação e
marcação, inconsistências de projeto, problemas financeiros relacionados aos
empreiteiros, falhas no fluxo de caixa, acidentes de trabalho, falta de mão de obra
qualificada, falta de documentações necessárias, condições climáticas adversas,
problemas no dimensionamento e coordenação das equipes, etc.
Uma vez que sejam identificados os fatores que possam ter prejudicado a
eficiência de produção, deve-se elaborar um plano de correção ou de melhoria que
venha a alterar as características prejudiciais dos fatores problemáticos identificados.
A implementação deste plano deve ser, então aplicada, às etapas
subsequentes de execução de tarefas desta disciplina, com objetivo de minimizar os
resultados negativos que possam ter sido identificados, adotando-se novos marcos
que deverão ser usados de modo que este processo de avaliação seja constante
durante toda a execução da disciplina.
A adoção destes marcos, é, portanto, fundamental para que os gestores
envolvidos no empreendimento tenham em conjunto com as análises dos
cronogramas mencionados, uma visão abrangente das disciplinas que compõem o
escopo que estão atrasadas ou adiantadas em relação ao planejamento feito para que
possam aplicar planos de recuperação de prazos pelo balanceamento e correção do
dimensionamento de recursos.

3.4.2 Avaliação de impacto de alterações de projeto

Assim como em outros setores, na construção civil, a concepção e o projeto
são de fundamental importância do produto entregue como resultado final do
empreendimento.
A pesar de serem realizadas as definições de conceito do produto durante
as fases iniciais que antecedem ao início da construção, não é raro que, durante a
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fase construtiva, surjam alterações de projeto que tragam novas especificações que
possam causar impacto no empreendimento devido à alteração de materiais, métodos
construtivos ou mesmo acréscimo de escopo ao que possa ter sido definido nas fases
de concepção do projeto.
Além das alterações de projetos oriundas de modificações conceituais ou
alterações de escopo, há ainda, para se levar em consideração, as alterações de
projetos causados por falhas no gerenciamento dos projetos que possa causar
incompatibilidade entre as diversas disciplinas, pelo surgimento de fatores
desconhecidos na ocasião de produção dos projetos ou mesmo por falhas que
possam ter sido causadas pelos os próprios projetistas.
Em todos estes casos mencionados, deve-se sempre realizar uma análise
comparativa entre o tempo e custo previsto para um determinado item do
empreendimento e o tempo e custo resultante para o item após as modificações, de
modo que se possa conhecer o impacto causado pelas alterações.
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3.5

Com quais recursos fazer
Neste momento, tanto o escopo quanto os métodos de construção e as

equipes gerenciais que desempenharão suas respectivas funções em cada etapa da
construção já foram definidas. Segue-se, portanto para a análise de recursos
necessários para a realização das tarefas que, neste momento, já estão definidas.
Entende-se como recursos, todos os elementos necessários à efetiva
construção do escopo pré-determinado para o empreendimento, sejam estes recursos
materiais, financeiros, de força de trabalho ou de infraestrutura, conforme os itens a
seguir

3.5.1 Definição do perfil técnico e seleção da equipe

Tendo sido estabelecidas estas definições citadas, pode-se, então, realizar
a definição do perfil técnico necessário e dimensionamento da equipe que trabalhará
no gerenciamento na construção e de suas partes e divisão das áreas de atuação
entre a equipe gerencial selecionada para a obra.
Diante da evolução econômica em que se encontra o mercado da construção
civil e com o consequente aumento da concorrência, se torna cada vez mais
importante a determinação da produtividade da mão-de-obra pelo aperfeiçoamento de
planejamento e seus métodos, com o objetivo de racionalizar os recursos despendidos
com mão-de-obra, garantir o controle de custos previstos e o cumprimento de prazos
pré-determinados.
Na composição da equipe gerencial da obra, há diversos obstáculos a serem
superados, e o principal deles é a demanda por mão-de-obra qualificada nesse
mercado cada vez mais seletivo e competitivo, faz-se necessário a seleção de pessoal
capacitado e comprometido com a entrega de resultados.
As metas e resultados esperados de cada componente da equipe gerencial
da obra são definidos de acordo com as áreas de atuação para o gerenciamento da
obra que será feita por cada integrante.
Define-se, portanto, o perfil de capacidades individuais, de cada integrante
a partir das áreas de atuação assim como descritas na figura 7.
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Figura 7 - Áreas de atuação para o gerenciamento de projetos em construção civil

Fonte: Ferreira (2015, apud Mozart, 2008)

Uma vez que se tenham mapeadas as áreas de atuação para o
gerenciamento da obra e definidos os perfis profissionais que deverão atuar em cada,
realiza-se o planejamento de atribuição de tarefas especificas que cada agente deverá
desempenhar, dimensionando-se as equipes com base na estimativa de tempo que
será necessário à execução de cada atividade.

3.5.2 Gerenciamento de suprimentos e gerenciamento de contratações (compra de
materiais e contratação de serviços)

A partir do cronograma físico, já com a programação da sequência dos
serviços e datas definidas, deve-se realizar o planejamento de compras e
contratações cujo resultado será o cronograma de suprimentos que servirá de base
às equipes gerenciais da obra, para que organizem e priorizem os processos de
compras e contratações.
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Os principais elementos que devem ser levados em consideração nos
processos de compras são:
 A disponibilidade dos materiais e insumos no mercado;
 A qualidade dos materiais e insumos disponíveis no mercado;
 O tempo de cotação e negociação para que se consiga uma boa condição
comercial de compra;
 O tempo necessário par a fabricação e (ou) entrega do produto à obra;
 A capacidade e o custo de estoque dos materiais no local da obra;
 As características individuais dos materiais e a viabilidade de
armazenagem de cada sem que sofram deterioração por tempo de
armazenagem ou por condições climáticas.

3.5.3 Recursos financeiros

Tendo sido a obra orçada, existe, a este ponto, uma verba definida,
destinada para cada etapa construtiva permitindo o acompanhamento de fluxo de
caixa para garantir a solvência financeira do empreendimento à medida em que as
tarefas são executadas.
O resultado deste planejamento é um cronograma financeiro que deve ser
elaborado a partir do valor agregado de cada tarefa extraída do cronograma executivo
das atividades e serviços de construção e sua composição deve levar em conta os
prazos previstos para pagamento de cada uma das etapas, incluindo seus materiais
e serviços, de modo que se possam tornar disponíveis os valores necessários no
tempo correto.
Deve-se fazer, durante todo o empreendimento, uma constante avaliação do
cronograma financeiro, atualizando-o sempre que se notar divergência entre os
serviços e materiais previstos no cronograma financeiro para uma determinada data
e a demanda real da obra em função do andamento de sua execução.
Os recursos financeiros reservados à construção do empreendimento são,
por prática de mercado mantidos em investimentos de onde se possam efetuar os
saques periódicos necessários aos aportes de recursos ao empreendimento.
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O resgate destes recursos podem ser mais ou menos ágeis, dependendo da
liquidez dos investimentos onde estes estão aplicados, ou mesmo de entraves legais
como por exemplo, prazos necessários à transferência de recursos entre países, o
que pode dificultar a correção de uma chamada de valores inferior ao necessário.
No caso de se realizarem aportes maiores do que a real necessidade da
obra para um determinado intervalo de tempo, ocorre uma oneração ao investidor,
devido à retirada precoce de recursos investidos.
Portanto, falhas na aplicação destas práticas, podem ser muito prejudiciais
ao empreendimento, podendo ocasionar na paralisação de serviços por falta de
recursos financeiros, que possam causar interrupções no pagamento de
trabalhadores e (ou) falta de recursos para se garantir o fluxo contínuo de
abastecimento de insumos necessários à construção ou um custo financeiro
desnecessário aos investidores no caso de retirada precoce de recursos.
O gerenciamento de custos é a base do gerenciamento financeiro e envolve
o monitoramento dos custos durante todo o ciclo de vida do empreendimento,
incluindo a comparação entre os custos planejados e os custos incorridos durante sua
execução e controle dos custos pendentes em relação aos serviços da obra que ainda
não foram executados, projetando-se uma estimativa de custo total da obra.
Eventuais custos adicionais não previstos, que possam ocorrer devido à
retrabalho por falhas de execução, ou alterações de escopo devem também ser
mensurados para análise e aprovação da equipe gerencial e documentados alocandoos de acordo com a razão de incidência de cada um.
Detalhes de como será realizado o gerenciamento de custos como o nível
de precisão, limites de controle, regras do valor agregado, processos de estimativa,
orçamentação e controle e o formato dos relatórios são definidos por um plano de
gerenciamento de custos que se cria para cada empreendimento de acordo com as
expectativas e parâmetros de acompanhamento requeridos em cada caso (PMBOK
GUIDE, 2009).
O gerenciamento de custos abrange os processos de orçamentação que
serve para estabelecer uma linha de base de custos a ser utilizada para medir o
desempenho financeiro do empreendimento, estimativa de custos necessários à
conclusão das atividades e o controle dos fatores que criam as variações de custos e
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de mudanças no orçamento do empreendimento como por exemplo retrabalho e
alterações de escopo.
O controle de custos do empreendimento consiste, portanto, na aplicação
das atividades relacionadas (PMBOK GUIDE, 2009):
 Estabelecimento de uma linha base de custos e controle dos fatores que
resultem em desvio desta linha de base;
 Monitorar as mudanças conforme ocorrerem e promover um acordo em
relação às mudanças solicitadas;
 Evitar a ocorrência de custos e utilização de recursos com alterações
inadequadas ou não aprovadas e informar as partes interessadas sobre
as mudanças aprovadas e registrar as alterações causadas à linha de
base de custos;
 Monitorar o desempenho de custos para detectar e compreender as
variações em relação à linha de base e garantir que os custos não
ultrapassem as verbas autorizadas tanto para atividades individuais
quanto para o total do empreendimento.

3.5.4 Recursos de infraestrutura (concessionárias)

Instalações de água e esgoto são necessárias em qualquer tipo de
edificação, porém de acordo com o conceito do empreendimento e com o uso a que
à edificação se destina, fazem-se necessárias instalações mais específicas que
podem não se fazer disponíveis em curto espaço de tempo ou sem investimentos
financeiros que possam onerar o projeto.
A infraestrutura de cada empreendimento, a pesar de ser em muitos casos
comum, pode ter níveis de necessidades diferentes, tais como diferentes capacidades
de fornecimento de energia elétrica, gás, dados, etc.
Além disso, a possibilidade de fornecimento destes serviços por mais de um
operador, é bastante benéfico, pois promove melhores condições de atendimento e
custo devido à concorrência.
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Sendo,

portanto,

de

grande

importância,

um

planejamento

para

disponibilização e contratação destas infraestruturas.

3.6

O sucesso do empreendimento e os objetivos específicos

O principal objetivo do gerenciamento do projeto é obter o sucesso do
empreendimento que é alcançado quando os resultados obtidos atingem as
expectativas pré-estabelecidos pelas metas definidas na fase de planejamento e
estudo de viabilidade.
São, portanto, parte importante do gerenciamento de um empreendimento,
os processos de identificação e coordenação das atividades fundamentais para
equilibrar as exigências de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos e riscos para
entregar um projeto com sucesso que atenda às expectativas das partes envolvidas.
Segundo Vargas (2002, apud Mozart, 2008), um projeto pode ser
considerado bem-sucedido quando:
 For concluído dentro do tempo e do orçamento previsto;
 Utilizar recursos (materiais, equipamentos e pessoas) eficientemente,
sem desperdícios;
 Atingir a qualidade e a performance desejadas;
 For concluído com o mínimo possível de alterações em seu escopo;
 For aceito sem restrições pelo contratante ou cliente;
 Não interromper ou prejudicar as atividades normais da organização;
 Não agredir a cultura da organização.

Os critérios de sucesso devem, portanto, ser mensuráveis através de metas
de custo, de cronograma e de qualidade (PMBOK GUIDE, 2009) por meio do controle
de objetivos específicos definidos em acordo com as expectativas de resultados para
o empreendimento. Estes objetivos específicos são mais fáceis de serem monitorados
do que as operações contínuas nas organizações, pois os resultados inesperados são
mais facilmente percebidos e suas causas são, geralmente também mais facilmente
identificadas.
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Por esta razão, realiza-se periodicamente, durante o gerenciamento da obra,
uma contínua avaliação de desempenho nos diversos microciclos de atividades que
são desenvolvidas e seus objetivos específicos.

4 ANÁLISE, AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCOS
A norma ISO 31000 (2009), faz uma abordagem geral dos itens que são
pertinentes ao gerenciamento de riscos e apresenta os princípios e diretrizes de
gerenciamento de riscos, a estrutura que deve ser estabelecida para se realizar este
gerenciamento e um fluxo de processos que deve ser seguido para a prática do
gerenciamento de riscos, enquanto a norma ISO 31010 (2009), parte do fluxo de
processos para o gerenciamento de riscos apresentado, especificando os métodos
mais usuais para identificação, análise e avaliação dos riscos.
De acordo com Anthony E.P. Brown (1998), risco é a possibilidade
(probabilidade) de que o perigo produza seus efeitos danosos no que os seres
humanos valorizam, sendo, portanto, função da probabilidade de ocorrência de um
evento indesejado e dos seus respectivos danos. Já, de acordo com as Nações
Unidas (ISDR, 2009), risco é a combinação da probabilidade de ocorrência de um
evento com as consequências negativas que podem ser geradas decorrentes de sua
eventual concreta ocorrência.
Avaliação de riscos é o estudo que utiliza técnicas experimentais e/ou
modelos matemáticos com a finalidade de prever quantitativamente as frequências de
ocorrências e as respectivas consequências do potencial de risco. (Anthony E.P.
Brown, 1998).
Gerenciamento de riscos é uma coleção de recomendações de segurança,
visando a mitigação ou minimização dos riscos encontrados no estudo de análise de
risco, seu planejamento de implantação, responsabilidades e cronograma (Anthony
E.P. Brown, 1998).
Estes efeitos negativos que podem ser atribuídos a empecilhos a futuros
negócios, perdas de credibilidade, de perdas relacionadas à qualidade de vida ou
mesmo à perda de vidas, são convertidos, no ambiente de análise de riscos de
negócios como o modelo de empreendimento objeto deste estudo, às perdas
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financeiras que a eventual materialização desses variados tipos de riscos causaria ao
empreendimento.
Assim sendo, abordaremos a avaliação e gerenciamento de riscos do ponto
de vista de impacto no custo do empreendimento, sem prejuízo aos valores das
consequências morais e sociais que as eventuais materializações destes riscos
possam causar.
De acordo com Westland (2006, apud GAJEWSKA E ROPEL, 2011), para
que todas as partes envolvidas no empreendimento tenham o mesmo entendimento
sobre seus riscos, uma definição específica de risco deverá ser estabelecida para
cada projeto ou empreendimento em particular.
Para este trabalho, a definição específica de risco é a possibilidade de
ocorrência de um evento que venha a causar impacto negativo no custo do
empreendimento.
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4.1

Princípios do gerenciamento de riscos
Poderá ser considerado eficaz o gerenciamento de riscos que atenda aos

seguintes princípios (ISO 31000, 2009):
 O gerenciamento de riscos deve criar e proteger valor:
O gerenciamento de riscos agrega e protege valor, de maneira tangível
aos empreendimentos, à medida em que contribui para o atingimento de
suas metas e objetivos;
 O gerenciamento de riscos deve ser parte integrante de todos os
processos da organização:
O gerenciamento de riscos não funciona como uma atividade autônoma
que possa ser desenvolvida separadamente. O gerenciamento de riscos,
deve fazer, portanto, parte de todos os processos organizacionais, sendo
este, responsabilidade da administração geral da organização;
 O gerenciamento de riscos deve fazer parte dos processos de tomada de
decisões:
O gerenciamento de riscos proporciona informações que permitem os
tomadores de decisões a priorizarem as decisões mais urgentes e (ou)
importantes e a fazerem escolhas mais conscientes;
 O gerenciamento de riscos aborda as incertezas de um empreendimento
de maneira clara:
O próprio objeto do gerenciamento de riscos, consiste nos fatores incertos
de um empreendimento, suas análises e avaliações;
 O gerenciamento de riscos deve ser sistemático e estruturado:
A eficiência e a obtenção de resultados consistentes, comparáveis e
confiáveis, somente pode ser obtida a partir de processos sistemáticos e
estruturados.
 O gerenciamento de riscos deve ser baseado nas melhores informações
possíveis:
As fontes de informação são a base de qualquer análise e avaliação de
risco, sendo, portanto, a qualidade e confiabilidade das informações
coletadas, fundamental à eficácia do gerenciamento de riscos.
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 O gerenciamento de riscos deve ser feito sob medida:
O gerenciamento de riscos precisa estar alinhado com o contexto interno
e externo da organização e deve ser conduzido em função dos riscos
característicos ao contexto interno e externo, específico onde o
empreendimento está inserido.
 O gerenciamento de riscos deve considerar fatores humanos e culturais:
As capacidades, as percepções e as intenções do pessoal interno e
externo ao empreendimento influem positiva ou negativamente no
sucesso do empreendimento.
 O gerenciamento de riscos é transparente e inclusivo:
Para que se garanta que a gestão de riscos permaneça pertinente e
atualizada, deve-se promover o envolvimento apropriado e oportuno dos
tomadores de decisão em todos os níveis da organização, permitindo-se
desta maneira que também as partes interessadas sejam representadas
e tenham suas posições levadas em consideração.
 O gerenciamento de riscos deve ser dinâmico, iterativo e capaz de reagir
para se adaptar a mudanças:
À medida em que ocorrem os eventos externos e externos, o contexto do
projeto e o conhecimento sobre os fatores de risco modificam-se,
diferentes situações podem ser observadas pelo monitoramento dos
riscos, novos riscos podem surgir e outros podem ser modificados ou
eliminados.
 O gerenciamento de riscos colabora com a melhoria contínua da
organização:
À medida em que uma organização desenvolve e implementa estratégias
para aumentar seu nível de maturidade no gerenciamento de riscos, todos
os demais aspectos da organização desenvolvem-se conjuntamente.
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4.2

Estrutura do gerenciamento de riscos
De acordo com a ISO 31000 (2009), o sucesso do gerenciamento de riscos

depende da eficácia da estrutura de gerenciamento que for concebida para uma
organização e seus projetos, pois dá suporte à aplicação dos processos de gestão de
riscos em diferentes níveis e em função de contextos específicos da organização.
A estrutura do gerenciamento de riscos é, também, fundamental à
comunicação dos conhecimentos obtidos em relação aos riscos do empreendimento
para que seja tomada como base na tomada de decisões e o relacionamento entre os
componentes estruturais para o gerenciamento de riscos deve seguir o fluxo
esquematizado na Figura 8.

Figura 8 - Relacionamento entre os componentes estruturais de gerenciamento de riscos

Fonte ISO 31000 (2009)
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4.2.1 Mandato e comprometimento
Consiste no estabelecimento de um planejamento rigoroso e estratégico que
garanta um comprometimento forte e sustentado a ser assumido pela administração
da organização e suas equipes. Para isto a administração da organização deve:


Definir e aprovar a política de gestão de riscos;



Assegurar que estejam alinhadas, a cultura da organização e a
política de gerenciamento de riscos;



Sejam definidos indicadores de desempenho para o gerenciamento
de riscos, que estejam alinhados com os indicadores de desempenho
da organização;



Seja assegurada a conformidade legal e regulatória;



Sejam atribuídas as responsabilidades nos diversos níveis dentro da
organização;



Seja assegurada

a alocação dos recursos

necessários ao

gerenciamento de riscos;


Se mantenha apropriada, a estrutura de gerenciamento de riscos à
medida em que se alterem os contextos do projeto e (ou) da
organização.

4.2.1.1

Entendimento da organização e seu contexto

Antes de mais nada, é importante se realizar uma avaliação para
compreensão dos contextos externos e internos da organização, avaliando-se por
exemplo (ISO 31000, 2009):


Fatores externos:


O ambiente cultural, social, político, legal, regulatório,
financeiro, tecnológico, econômico, natural e competitivo,
sejam estes locais, regionais, nacionais ou internacionais;
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Tendências e fatores chave que possam exercer impacto aos
objetivos da organização;



Percepção de valores e relações de investidores e partes
interessadas com a organização.



Fatores internos:


Estrutura interna de funções e governança da organização;



Políticas e objetivos estratégicos da organização;



Capacidades da organização em termos de recursos e
conhecimento, tais como capital, pessoas, domínio de
tecnologias, sistemas implementados, etc.;



Sistemas de fluxo de informações e processos de tomada de
decisões;



Percepção de valores e relações internas com partes
interessadas;



Cultura da organização;



Modelos diretrizes e normas adotadas pela organização;



Formato

e

abrangência

das

relações

contratuais

da

organização.

4.2.1.2

Estabelecimento da política de gerenciamento de riscos

A política de gerenciamento de riscos deve estabelecer claramente o
comprometimento e objetivos da organização, promovendo-se a comunicação
apropriada das seguintes abordagens:


A justificativa da organização para a prática do gerenciamento de
riscos;



A ligação entre a política de gerenciamento de riscos adotada e os
objetivos e políticas organizacionais;



A responsabilidade imposta sobre o gerenciamento de riscos;



A maneira como deverão ser tratados conflitos de interesses;
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O comprometimento da organização em disponibilizar todos os
recursos

de

suporte

necessários

aos

responsáveis

pelo

gerenciamento de riscos;


A maneira como deverá ser reportado o desempenho da gestão de
riscos;



O comprometimento, da organização, em se analisar criticamente a
política e a estrutura do gerenciamento de riscos, com o intuito de se
promover suas melhorias contínuas.

4.2.1.3

Responsabilização
A organização deve se assegurar de que os gestores de riscos tenham

autoridade e competência apropriadas para a realização desta atividade, de modo que
possam ser responsáveis pela implementação e manutenção doa processos de
gerenciamento de riscos, garantindo sua suficiência, eficácia e eficiência (ISO 31000,
2009).
Esta responsabilização pode ser facilitada pela implementação da:


Identificação dos responsáveis pelos riscos que, portanto, tenham
autoridade para gerenciá-los;



Identificação dos responsáveis pelo desenvolvimento e implantação e
manutenção da estrutura para a prática do gerenciamento de riscos;



Identificação de outras responsabilidades nos processos de
gerenciamento de riscos em todos os níveis da organização;



Estabelecimento de critérios para avaliação de desempenho do
gerenciamento de riscos;



Assegurar que os desempenhos medidos sejam reconhecidos
apropriadamente.
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4.2.1.4

Integração dos processos de gerenciamento de riscos

Para que seja pertinente, eficaz e eficiente, o gerenciamento de riscos deve
ser integrado à todas as práticas e processos da organização, de modo que se torne
parte integrante de seus processos internos.
Esta integração pode ser facilitada por um plano de gestão de riscos que
seja válido para todos os segmentos da organização.

4.2.1.5

Disponibilização de recursos
Deverão

ser

disponibilizados

todos

os

recursos

necessários

ao

gerenciamento de riscos, tais como:


Recursos humanos com as devidas habilidades, experiências e
competências;



Definição e disponibilização de ferramentas, métodos e processos
necessários para o gerenciamento de riscos;



Sistemas de gestão da informação e o conhecimento que façam a
disseminação do conhecimento dos processos de gerenciamento de
riscos e de experiências obtidas em outros projetos;



Programas de capacitação e treinamento.

52

4.2.1.6

Mecanismos de comunicação externos

A organização deverá desenvolver e implementar um plano de comunicação
externa às partes interessadas, no qual deverá se levar em consideração:


O engajamento das artes interessadas externas pertinentes e a eficaz
troca de informações;



Reportes externos que possam ser necessários ao atendimento de
requisitos legais e regulatórios;



Criação de confiança na organização através de clara comunicação
externa;



Comunicar as partes interessadas sobre eventos de crise ou
contingência.

4.2.1.7

Mecanismos de comunicação internos

A organização precisa criar mecanismos de comunicação e de reporte
internos, observando-se os seguintes parâmetros:


Deverá ser assegurada a prioridade na comunicação de elementos
chave da estrutura de gerenciamento de riscos e de qualquer
alteração que possa ocorrer;



Deverá ser implementado um processo adequado e eficiente de
reporte interno sobre a eficácia e os resultados obtidos pelo
gerenciamento de riscos;



O mecanismo de comunicação deve assegurar a disponibilização das
informações derivadas da aplicação do gerenciamento de riscos nos
momentos pertinentes aos níveis apropriados;



Deverá haver um processo de consulta às partes interessadas
internas.
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Estes

mecanismos

deverão

incluir

processos

de

consolidação

e

documentação de informação pertinente que possa agregar conhecimento e contribuir
para o aumento do grau de maturidade da organização.

4.2.1.8

Gerenciamento

do

conhecimento

e

modelo

de

maturidade

das

organizações

De acordo com Marshall e Prusak (1996, apud GAJEWSKA e ROPEL, 2011),
estudos de falhas em gerenciamento de riscos sugere três principais causas:
disfunção cultural, falta de gerenciamento de conhecimento organizacional e controles
ineficientes, sendo a principal destas, a maneira como o conhecimento de uma
organização é gerenciado, indicando, portanto, que os problemas em gerenciamento
de riscos não são causados pela falta de informações, mas pela falta de conhecimento
necessário para interpretar o significado das informações disponíveis.
Conhecimento é informação que se processa na mente de indivíduos em
função de fatos, ideias, conceitos, interpretações, observações e julgamentos
realizados (Alavi and Leidner, 2001).
Gerenciamento de conhecimento é, de acordo com Hsu e Shen (2005), uma
abordagem organizada e sistêmica feita para melhorar a habilidade de uma
organização mobilizar seu conhecimento para aprimoramento do processo de
tomadas de decisões, de ações e de suporte estratégico para negócios.
A indústria da construção baseia-se na aplicação de prática de
conhecimentos adquiridos, pois a execução das construções requer conhecimentos
especializados e expertise na solução de problemas, sendo, portanto, especialmente
útil a implementação de gerenciamento de conhecimentos neste setor (Carrillo e
Chinowsky, 2006, apud Serpell et al, 2014).
O conhecimento gerado em cada projeto fica normalmente arquivado em
relatórios os quais apenas poucas pessoas têm acesso, ou perde-se à medida em que
as partes envolvidas seguem para outros projetos, saem da organização ou se
aposentam.
Demira e Kocabas (2010, apud Serpell et al, 2014) apresentaram um modelo de
maturidade de gerenciamento de projetos, onde a linguagem comum e o vocabulário
estão no nível um, o reconhecimento de processos comuns está no nível dois, a

54

combinação de todos os padrões de abordagem de uma organização está no nível
três, a busca de conhecimentos por meio de estudos comparativos, que podem
contribuir para a melhoria de processos está no nível quatro e a aplicação destes
conhecimentos pesquisados no desenvolvimento efetivo de melhorias dos processos
está no nível cinco.

Quadro 1 - Cinco níveis de maturidade de gerenciamento de projetos

Fonte: Demira e Kocabas (2010), apud Serpell et al (2014)

É importante ressaltar que a graduação demonstrada no Quadro 1, é definida
de acordo como é feito o uso dos dados de risco levantados, na tomada de decisões,
no entanto, há uma lacuna na literatura a respeito do tipo de informação que conduza
ao melhor conhecimento de dados para tomada de decisões (M. Papadaki et al 2014).
Portanto o gerenciamento de conhecimento refere-se ao gerenciamento
sistêmico de informações e aprendizado (APM 2012, apud M. Papadaki et al 2014),
enquanto Ergazakis et al (2002, apud M. Papadaki et al 2014) se refere ao
gerenciamento de conhecimento como o processo de se gerar valor de ativos
intangíveis de um empreendimento.
Uma definição de conhecimento amplamente aceita é a de Marakas (2003,
apud M. Papadaki et al 2014) de seu livro “Sistemas de Suporte de Decisões”, onde o
conhecimento é definido como uma combinação de dados disponíveis com as
políticas, processos e procedimentos onde estes dados são empregados.
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Outro fator que aumenta a efetividade do gerenciamento de projetos é a
educação e treinamentos da equipe envolvida, proporcionando a disseminação de
uma linguagem comum entre os membros permitindo-lhes uma construção de
conhecimento que contribua para uma melhor avaliação dos dados disponíveis e
consequente melhor tomada de decisões e o modelo de maturidade de riscos é uma
ferramenta projetada para avaliar a capacidade de gerenciamento de riscos de uma
organização (Hopkinson, 2011, apud Serpell et al 2014).
Ward (2001, apud Serpell et al 2014) argumenta que o gerente de riscos de
uma corporação, cuja responsabilidade é de supervisionar o desenvolvimento do
gerenciamento de riscos pela a organização em si e por seus diversos projetos, não
deve gerenciar os riscos por seus membros de equipes mas guia-los, promover
treinamentos e fornecer processos para que cada equipe possa gerenciar os riscos
de seus próprios projetos, porém de maneira uniforme com as práticas da corporação,
de modo que a presença de um gerente dedicado ao gerenciamento de riscos atua
em uma corporação no aumento da compreensão dos dados referentes aos riscos
assim como na habilidade de os comunicar eficientemente.

Quadro 2 - Fatores chave e respectivas dimensões para avaliação de maturidade
organizacional

Fonte: Serpell et al (2014)
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Serpell et al (2014) definiram um modelo baseando-se em fatores chave e
suas respectivas dimensões para avaliação de maturidade organizacional com foco
no gerenciamento de riscos de empreendimentos de construção civil. São estes
fatores chave, a análise da cultura organizacional, as estruturas de processos, a
processos de aplicação de gerenciamento de riscos e as experiências e
desenvolvimento de gerenciamento de riscos, tais como demonstrados quadro 1,
Serpell et al (2014) descreve as seguintes características das organizações setor de
construção civil em função níveis de maturidade:


Nível de maturidade 01:


A organização não é consciente sobre a necessidade do
gerenciamento de riscos e falta uma abordagem estruturada
para o tratamento de riscos e incertezas;



Organizações que estão neste nível, geralmente, são fracas
mesmo em temas básicos de gerenciamento de projetos;



O sucesso de projetos em organizações deste tipo depende
das características dos individuais dos membros das equipes;



A organização somente reage após a ocorrência de problemas
sem ações proativas;



Não há esforços para identificação de riscos de um projeto com
o propósito de desenvolvimento de planos de mitigação;



Raros ou nulos esforços de aprendizado com experiências de
projetos anteriores para utilização de lições aprendidas.



Nível de maturidade 02:


Apesar de haver consciência da importância dos benefícios
potenciais

do

gerenciamento

de

riscos,

este

não

é

efetivamente implementado em todos os projetos;


A organização sabe que pode aprender a partir de erros do
passado, mas este conhecimento não é formalizado e a
capacidade de aplicação é limitada;
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Não há um caminho formal para disseminar as lições
aprendidas nos projetos pelo resto da organização;



Existe um sistema básico de processos para gerenciamento de
riscos, porém não há procedimentos formais estruturados para
esta prática;



O treinamento e capacitação para o gerenciamento de riscos é
dado apenas a alguns membros das equipes que atuam nos
projetos;



Os recursos disponibilizados pela organização para o
gerenciamento de riscos são limitados.



Nível de maturidade 03:


A organização desenvolveu e implementou um sistema formal
de gerenciamento de riscos;



São usadas experiências de projetos anteriores, em especial
na identificação de riscos para cada novo projeto;



Os sucessos obtidos em projetos anteriores podem ser
replicados em novos projetos;



Os benefícios do gerenciamento de riscos são, de uma forma
geral, compreendidos nos níveis hierárquicos mais elevados
da organização;



As equipes empregadas pelos projetos dispõem dos recursos
necessários e possuem as habilidades necessárias para
realizarem o gerenciamento de riscos;



A Probabilidade e Impacto de impacto de riscos é medida
qualitativamente.



Nível de maturidade 04:


Os benefícios do gerenciamento de riscos são percebidos em
todos os níveis hierárquicos da organização;
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Além

de

procedimentos

gerais

para

aplicação

do

gerenciamento de riscos em todos os projetos, podem haver
procedimentos

específicos

criados

para

atender

às

necessidades especiais de um determinado projeto e existe
uma abordagem proativa para o gerenciamento de riscos;


As atividades de gerenciamento de riscos se estendem aos
principais investidores de um projeto, sendo estes internos ou
externos à organização;



As diversas estratégias implementadas para o gerenciamento
de riscos são documentadas para posterior análise dos
resultados obtidos.



Nível de maturidade 05:


A organização é capaz de se auto adaptar, fortalecendo
equipes e se organizar utilizando os protocolos da empresa
para redução dos sistemas de controle de riscos e para
enfrentar novos riscos que possam aparecer;



O desenvolvimento contínuo de melhorias e inovações no
gerenciamento de riscos e a busca de novas tecnologias de
suporte torna-se uma prática organizacional;



A organização tem estabelecida um plano integral de
gerenciamento de riscos com metas definidas e contam com o
uso de medidas qualitativas e quantitativas para medida de
performance;



Os membros das equipes são atentos aos riscos e
oportunidades e têm uma abordagem proativa, criando um
ambiente de colaboração interno.

As atividades de gestão de riscos devem ser rastreáveis de modo que seus
registros possam ser empregados como base de referência para melhoria contínua
dos métodos e processos de gerenciamento de riscos, sendo, portanto importante que
ao se criarem estes registros, sejam levados em consideração (ISO 31000, 2009):
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A necessidade de aprendizado contínuo da organização;



Os benefícios da reutilização de conhecimento;



As necessidades legais de manutenção de registros;



Os meios de armazenamento, a acessibilidade e os métodos de
disseminação do conhecimento.

M. Papadaki et al (2014) publicou um estudo aplicado em dois programas
existentes no setor de desenvolvimento aeroespacial da Rolls-Royce britânica, para
posterior análise do nível de maturidade de cada equipe em relação ao gerenciamento
de riscos no contexto organizacional da empresa.
Ambos programas eram programas de desenvolvimento de projetos para
motores aeronáuticos de similares tempos de duração, tamanho de equipes e desafios
tecnológicos, sendo o projeto A referente ao desenvolvimento de motores para
aeronaves destinadas ao uso civil e o projeto B, referente ao desenvolvimento de
motores para aeronaves militares.
A pesquisa feita abordou técnicas tanto qualitativas quanto quantitativas em
entrevistas realizadas em diversos setores da empresa, para avaliar como as práticas,
procedimentos e políticas internas encontravam-se implementadas, desenvolvendose um entendimento sobre o ambiente organizacional.
Em seguida, foram aplicadas entrevistas e questionários de pesquisa aos
gerentes que atuavam nos projetos com o intuito de se identificar seus conhecimentos,
experiências e comportamentos em relação a diferentes fatores que influenciam nos
processos de gerenciamento de riscos e tratamento de dados. Escalas Likert foram
aplicadas nos questionários para a obtenção de dados ordinais, que combinados aos
dados obtidos de perguntas nominais, compuseram o banco de dados coletados para
análise estatística.
As análises qualitativas sobre os dados coletados indicaram que há uma
oportunidade para aumento da consciência do gerenciamento de riscos em todo o
ambiente da corporação. Os resultados das entrevistas indicam que 90% dos
entrevistados concordam que o nível de importância dado ao gerenciamento de riscos
na corporação é bastante elevado e 82% dos entrevistados acreditam que o
gerenciamento de riscos é uma das ferramentas mais eficientes para tomada de
decisões. No entanto, em alguns casos, notou-se a necessidade de se dar um foco
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especial na tradução dos dados referentes aos riscos aos membros das equipes para
que estes consigam tomar decisões, graduar e comunicar os riscos apropriadamente,
de modo que a percepção dos riscos pelas equipes poderia estar, em alguns casos,
comprometida

interferindo

negativamente

nos

processos

e

atividades

desempenhadas pelas equipes e na capacidade de comunicação com supervisores
que, portanto, tampouco tinham acesso à correta interpretação de referentes aos
riscos inerentes ao projeto.
Notou-se que uma visão mais holística do gerenciamento de riscos na
organização contribuiria para melhorar os processos de gerenciamento de riscos, o
que poderia ser obtido pela atuação de um gerente de riscos focado no portfólio de
projetos da organização, de maneira que pudesse integrar as práticas de
gerenciamento de riscos por entre os diferentes níveis da organização, garantindo a
correta tradução, comunicação e alcance de objetivos estratégicos.
Comparando-se os resultados obtidos das pesquisas realizadas no projeto
A com os resultados obtidos no projeto B, notou-se que os participantes do projeto B
concordam mais enfaticamente do que os participantes do projeto A, da necessidade
de um gerente dedicado ao gerenciamento de riscos. Esta diferença demonstra que
os integrantes do projeto B possuem uma melhor percepção dos benefícios tangíveis
que um gerente dedicado ao gerenciamento de riscos poderia trazer.
As análises feitas por este estudo demonstram uma ligação direta entre o
gerenciamento de riscos e os objetivos estratégicos da empresa, mostrando a
importância da atuação de um agente organizacional que atue para a integração dos
níveis de conhecimento e aplicação de processos para gerenciamento de riscos em
todos os níveis e setores da organização, até que esta atinja um nível de maturidade,
onde desenvolvimento e aprimoração destes processos continuem a ocorrer dentro
de cada setor de cada projeto que compõe o portfólio da organização, sem a
necessidade de atuação de um agente interventor dedicado.

4.3

Prática do gerenciamento de risco

Os riscos estão presentes em todos os aspectos de nossas vidas, de modo
que praticamos o gerenciamento de riscos naturalmente baseando-nos no senso
comum, nossos conhecimentos, experiências e instintos.
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Todos os empreendimentos que mereçam ser desenvolvidos envolvem
riscos e empreendedores que entendem melhor a natureza dos riscos em seus
projetos podem gerenciá-los com maior eficiência, minimizando contingenciamentos
e possibilitando a liberação de recursos para outros negócios ou mesmo permitindose aproveitar oportunidades que poderiam ser preteridas sem uma visão mais apurada
dos riscos envolvidos (Chapman and Ward, 2003).
O risco em si não é ruim; o risco é essencial ao progresso e as falhas são
frequentemente parte chave do aprendizado, porém precisamos aprender a equilibrar
as possíveis consequências negativas do risco com os potenciais benefícios e
oportunidades a ele associadas (Van Scoy 1992, apud Laurie Williams 2004).
O conceito de gerenciamento de riscos é aplicado em todos os setores
produtivos, desde produção agrícola até indústrias químicas, metalúrgicas,
farmacêuticas e de desenvolvimento de softwares.
De acordo com o Instituto de gerenciamento de projetos (PMBOK 2009), o
gerenciamento de riscos de projeto é uma das nove mais críticas partes do
comissionamento de projetos, evidenciando-se, portanto, o forte efeito do
gerenciamento de riscos no sucesso de um projeto.
Cada uma das indústrias citadas utiliza seus próprios padrões de
gerenciamento

de

risco,

porém

mantém

os

mesmos

conceitos

gerais

independentemente do setor e com a indústria da construção civil não é diferente.

4.3.1 Implementação do gerenciamento de riscos para construção civil

A primeira etapa a ser executadas para a implementação do gerenciamento
de riscos na construção civil, deve ser a definição da estrutura que servirá de suporte
ao gerenciamento de riscos.
A estrutura concebida para o gerenciamento de riscos, deverá ser integrada
às diversas equipes responsáveis pelo desenvolvimento de cada setor da obra e
planejada para que atenda aos processos de gerenciamento descritos no quadro 3
mais abaixo.
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4.3.2 Fatores essenciais para o aumento de eficiência o gerenciamento de riscos em
um empreendimento de construção civil

Diversas organizações incluem o modelo de gerenciamento de projetos para
implementação estratégica de projetos e cumprimento de objetivos estratégicos
(Winter et al 2006, apud M. Papadaki et al, 2014).
De acordo com a ISO 31000 (2009), a estrutura de gerenciamento de riscos
de uma organização deve ser concebida partindo-se de uma análise interna e externa
desta organização, sendo alguns desses fatores externos a serem avaliados, tais
como:


O

ambiente

cultural,

político,

social,

tecnológico,

financeiro,

regulatório e legal dos locais onde a empresa atua;


Fatores chave e tendências que possam impactar nos objetivos da
organização;



Estrutura organizacional de lideranças, funções e responsabilidades;



Políticas, objetivos e estratégias da organização;



Capacidade pessoal, conhecimento e recursos da organização;



Relações com as partes interessadas, tanto internas, quanto externas
e sua percepção de valores;



Cultura da organização;



Sistemas de informação, fluxos de comunicação e processos de
tomada de decisões;



Normas, diretrizes e modelos adotados pela organização.

Estabelecendo-se, portanto, uma política de gestão de riscos onde sejam
claramente definidos os objetivos da organização em relação ao gerenciamento de
riscos e a definição dos agentes responsáveis por este gerenciamento.
A gestão de riscos deve ser incorporada em todos as práticas e processos
da organização, de maneira que seja parte integrante dos procedimentos e atividades
ao invés de ser um procedimento paralelo. Somente assim o gerenciamento de riscos
poderá se tornar pertinente à organização e eficiente no cumprimento de seus
propósitos (ISO 31000, 2009).
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A literatura contemporânea indica que se dividindo uma empresa em
projetos, esta adquire uma melhor posição no ambiente em que opera, desde que
sejam abordadas de maneira correta tanto tática, quanto estrategicamente (Qian,
2010, apud M. Papadaki et al, 2014). De acordo com Shi (2011 apud M. Papadaki et
al, 2014), são necessários dois tópicos principais para se maximizar o valor de
projetos:


Uma correta abordagem de implementação do projeto;



Um ambiente organizacional compatível com o gerenciamento de
projetos.

Estes tópicos são compostos pela relação entre o portfólio de atividades a
serem desempenhadas, o programa de gerenciamento e o empreendimento ou
projeto em questão.
De acordo com Lawrence et al (2009, apud M. Papadaki et al, 2014), as
organizações deveriam ver o gerenciamento de riscos a partir de uma visão mais
holística do projeto, abordando-se o portfólio de produtos e serviços e a organização
que será criada para gerir as atividades intrínsecas, de modo que se tenha um amplo
compreendimento dos riscos que afetam os objetivos estratégicos de uma
determinada empresa sendo muitos os fatores que podem levar ao fracasso de
empreendimentos, como por exemplo a falta de uma ligação clara entre o
desenvolvimento de um projeto e as prioridades estratégicas chaves da organização,
como falta de métricas de avaliação de desempenho e falta de liderança ativa de
gerentes seniores.
A liderança do projeto ou empreendimento deve promover a conscientização
desta abordagem mais ampla em relação ao gerenciamento de riscos, certificando-se
para tanto, que o sistema de gerenciamento implementado para um determinado
empreendimento funcione como plataforma de suporte para o desenvolvimento desta
cultura entre os membros participantes do projeto.
A literatura, inclusive detalha características de uma “cultura de projetos”,
incluindo, abertas parcerias de duas mãos entre clientes e fornecedores, e uma
linguagem comum integrada entre todas os participantes (Boardman, 1994, apud M.
Papadaki et al, 2014).
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Cerny (2006, apud M. Papadaki et al, 2014) nos apresenta mais uma visão
com o argumento de que o gerenciamento de projetos precisa levar em consideração
o gerenciamento das emoções para se obter sucesso no gerenciamento de projetos.
Cerny (2007, apud M. Papadaki et al, 2014) descreve uma lista de emoções (tais como
satisfação, felicidade, estresse, medo, inveja, raiva, etc.) que podem afetar o processo
de gerenciamento de projetos e seu desempenho, sendo a maioria destas emoções
causadas a partir da comunicação entre as partes atuantes.
Destaca-se, portanto, a importância do aumento efetivo da qualidade de
comunicação entre os membros da equipe que compõe um projeto para o seu
sucesso.
A criação de uma linguagem comum pode aumentar a eficiência do fluxo de
informações em todas as suas quatro dimensões, tais como (Schulz, 1981, apud M.
Papadaki et al, 2014):


Conteúdo – É o teor do que precisa ser comunicado;



Relacionamento – É formado a través do tom de voz ou construção
das frases e passa ima ideia ao receptor da mensagem, do que o
criador da mensagem pensa a seu respeito;



Auto revelação – O indivíduo que manda uma mensagem verbal ou
escrita, revela, intencionalmente ou não, sua condição emocional
neste momento;



Apelo – Através do apelo, quem manda uma mensagem tenta
influenciar o receptor a segui-lo à uma direção específica.

4.3.3 Etapas de gerenciamento de riscos

O gerenciamento de riscos pode ser, para efeitos práticos, desmembrado na
avaliação e no controle dos riscos. Estas duas fases do gerenciamento de risco são
ainda mais desmembradas, dividindo-se avaliação de risco em identificação, análise
e priorização dos riscos e dividindo-se controle de risco em planejamento, mitigação
e monitoramento dos riscos. (Boehm, 1989, apud M. Papadaki et al, 2014)
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Figura 9 - Ciclo de gerenciamento de risco

Fonte: Laurie Williams (2004)

Um conceito amplamente usado no campo de gerenciamento de risco
chama-se processo de gerenciamento de riscos (PGR) e consiste na aplicação de
quatro principais etapas, tais como: identificação; análise; tomada de ação;
monitoramento (Cooper et al., 2005), e para cada uma dessas etapas, existem
métodos e técnicas que se aplicam para viabilizar o processo (Ropel et al., 2011)
Já, de acordo com as normas ISO 31000 (2009) e ISO 31010 (2009), o
processo de gestão de riscos é dividido nas etapas de comunicação e consulta,
estabelecimento de contexto, processo de avaliação de risos, tratamento de riscos e
monitoramento / análise crítica, conforme representado pelo quadro 3.
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Quadro 3 - Processo de gestão de riscos

Fonte: ISO 31000 (2009)
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4.3.3.1

Comunicação e consulta
Esta etapa do gerenciamento de riscos deve ser aplicada durante toda a

duração do projeto e em conjunto com todas as fases do processo de gerenciamento
de riscos. A comunicação e consulta interna e externa deve ser feita para que as
partes interessadas do projeto e os responsáveis pela implementação do processo de
gerenciamento de riscos possam compreender as razões de tomada de decisões e
seus fundamentos. A comunicação e consulta é importante para evitar abordagens
divergentes na maneira de tratamento dos riscos, que podem se originar de variações
de percepção entre as partes interessadas do projeto (ISO 31000, 2009).
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4.3.3.2

Estabelecimento do contexto do empreendimento de construção civil
Dentro do contexto de construção civil, as partes envolvidas no

empreendimento são definidas conforme a seguir:


A organização geralmente refere-se à empresa construtora;



As partes interessadas são os empreendedores do projeto, tais como
a empresa incorporadora do empreendimento e o conjunto de
investidores.

Nesta etapa, são definidos os objetivos da organização, assim como, os
parâmetros internos e externos em relação ao gerenciamento de riscos, o escopo e
os critérios para todo o empreendimento.
É fundamental se assegurar que os valores e políticas das partes
interessadas estejam alinhadas com os valores e políticas da organização que será
responsável pela construção.
O contexto externo é o ambiente onde a organização pretende atingir seus
objetivos e baseia-se no contexto de toda a organização em conjunto com os
contextos específicos do empreendimento, tais como os aspectos legais e regulatórios
e percepção das partes interessadas (Akintoye e MacLeod, 1997).
O contexto interno é o ambiente interno, onde a organização busca atingir
seus objetivos e deve estar alinhado com a cultura, os processos e estrutura da
organização.
Nesta etapa a organização deve estabelecer os critérios de avaliação da
significância dos riscos, refletidos em valores, objetivos e recursos desta organização,
levando-se em consideração (ISO 31000, 2009):
Nos empreendimentos de construção de edifícios, os contextos mais
relevantes que deverão ser levados em consideração referem-se


Causas, e consequências da ocorrência dos riscos durante a
construção

do

consequências;

edifício

e

parâmetros

de

medição

destas
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Maneira de definição da probabilidade de ocorrência dos riscos
durante a obra;



Níveis de tolerância aos riscos que fazem parte da política da
organização (construtora) e que deverão ser praticados durante a
execução da obra;



Pontos de vista das partes interessadas tais como os investidores,
incorporadores e construtores.

4.3.3.3

Identificação dos riscos

Esta é a etapa onde se faz o levantamento dos riscos que podem afetar o
empreendimento e, conforme o PMBOK Guide (2009), é um processo interativo dado
que durante ciclo de vida do projeto, tornam-se conhecidos novos riscos. A frequência
dessa interação e os participantes variam de acordo com a situação e tipo de projeto
em questão.
A finalidade desta etapa é a criação de uma lista abrangente de riscos que
podem interferir nos objetivos do empreendimento e esta atividade é crítica para o
sucesso do gerenciamento de riscos, dado que os riscos que não forem identificados
não serão incluídos as análises posteriores.
A literatura disponível classifica os riscos em categorias e grupos, de acordo
com suas áreas de origem e influência, conforme descrito no quadro 4 abaixo:
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Quadro 4 - Categorias e grupos de riscos

Fonte: Smith et al. (2006); Potts, (2008); Lester, (2007); Bing, et al, (2005); Webb, (2003);
Darnall and Preston, (2010); Edwards, (1995); Jeynes, (2002), apud GAJEWSKA e ROPEL,
(2011)

No caso de construção de edifícios, onde se desenvolverá a execução de
um escopo pré-definido e em um local já previamente conhecido, o levantamento de
riscos prévio à execução da construção tende a englobar a grande maioria dos fatores
de riscos que poderão afetar o empreendimento em seu ciclo de vida.
A identificação dos riscos deve ser feita pelo uso de técnicas adequadas
para as características do empreendimento, aplicadas por equipes que tenham
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experiência de trabalho na área específica do empreendimento (construção, logística,
etc.) e que sejam capacitadas a manejar estas técnicas (ISO 31000, 2009).

4.3.3.3.1. Ferramentas e técnicas para identificação de riscos na construção civil

De acordo com Winch (2002, apud GAJEWSKA e ROPEL, 2011), os
primeiros passos do processo de gerenciamento de riscos são, geralmente informais,
podendo ser desenvolvidos de diversos modos, dependendo da organização e das
equipes que atuam em um determinado empreendimento, o que significa que a
identificação dos riscos se baseia, principalmente em experiências passadas,
projetadas para cenários de empreendimentos futuros.
De acordo com a pesquisa realizada por GAJEWSKA e ROPEL (2011),
gerentes de projetos, engenheiros, arquitetos e empreendedores da área de
construção civil, entendem que as experiências obtidas com empreendimentos
passados são as maiores fontes de informação para identificação de riscos de projetos
futuros e outra maneira de se identificar possíveis riscos, seria a análise de futuras
consequências de problemas que já estejam presentes durante a execução d
construção, porém ainda em estágios iniciais, quando há ainda uma grande variedade
de possibilidades de desdobramentos para estes problemas, evidenciando-se,
portanto, a importância da percepção consciente dos eventos e de seus possíveis
desdobramentos ainda em seus estágios iniciais, quando ainda são possíveis
tomadas de ações que possam mudar suas consequências.
Em organizações mais estruturadas outras técnicas são empregadas, como
formas de identificação de riscos, tais como Brainstorm e Checklists.
Riscos e ameaças são difíceis de serem eliminadas, porém é dever do
responsável pelo gerenciamento de riscos, a identificação e atribuição dos riscos em,
antes que seus efeitos impactem os objetivos do empreendimento.
O

gerenciamento

de

riscos

não

trata

de

resolver

problemas

antecipadamente, mas sim de se preparar para problemas potenciais que possam
ocorrer, pelo manejo de ameaças potenciais pela diminuição de perdas no
empreendimento.
O propósito de se identificar os riscos potenciais em um empreendimento, é,
portanto, a obtenção de uma lista dos riscos que poderão afetar seus objetivos para
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que sejam então feitas as demais análises, avaliações e tratamentos pertinentes. É
importante utilizar métodos com os quais as equipes tenham familiaridade e o objetivo
é se evidenciar os problemas potenciais para que a equipe tenha consciência destes
riscos (GAJEWSKA e ROPEL, 2011).
Autores descrevem diversos métodos que podem ser resumidos no quadro
5 abaixo:

Quadro 5 - Técnicas de identificação de riscos.

Seminários (workshops)

Bancos de dados de
projetos similares

Brainstorming

Modelos

Entrevistas

Documentos

Estudo de documentações
do empreendimento
Estudo de literatura de
especialistas

Questionários
Métodos de coleta de
informação

Checklists

Análises comparativas
(benchmarking)
Consultas à Experts
Experiências passadas
Técnica Delphi
Desmembramento dos riscos

Análise dos investidores
Pesquisas

Pesquisa de premissas
Interfaces de pesquisas

Visitas à locais

Fonte: PMBOK GUIDE, (2009)

As listagens dos riscos e seus respectivos problemas potenciais são,
portanto, criadas a partir de diversas técnicas e confeccionadas especificamente em
função da natureza do projeto o empreendimento.
Os riscos mais citados na literatura estão representados e divididos em
grupos, no quadro 4 (Smith et al. 2006; Potts, 2008; Lester, 2007; Bing, et al, 2005;
Webb, 2003; Darnall and Preston, 2010; Edwards, 1995; Jeynes, 2002, apud
GAJEWSKA e ROPEL, 2011).
A ISO 31010 (2009), nos apresenta diversos métodos para identificação de
riscos e os classifica em função dos recursos necessários para suas aplicações
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(Financeiros / Expertise / Tempo), de sua aplicabilidade em função do grau de
incertezas e complexidade dos problemas, conforme nota-se na tabela 8.
Tabela 8 - Técnicas e ferramentas para identificação de riscos

Fonte: ISO 31010, (2009)

4.3.3.4

Análise dos riscos na construção civil
A análise de riscos fornece parâmetros para avaliação de riscos e para apoio

na tomada de decisões para o tratamento dos riscos, através da promoção da
compreensão dos riscos, estudando-se suas causas e fontes, suas consequências
positivas e negativas e a probabilidade de ocorrência de cada (Akintoye e MacLeod,
1997).
A análise dos riscos, trata, portanto das probabilidades de ocorrência dos
riscos identificados para um determinado projeto ou empreendimento e seus possíveis
impactos e consequências (ISO 31000, 2009).
Para a análise dos riscos, empregam-se duas categorias de métodos, sendo
o primeiro o método qualitativo e o segundo o método quantitativo. O método
qualitativo é melhor aplicável quando os riscos podem ser descritos em uma escala
do maior para menor nível. Os métodos quantitativos são usados para se determinar
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a probabilidade e impacto de riscos previamente identificados e baseiam-se em
estimativas numéricas (Winch, 2002, apud GAJEWSKA e ROPEL, 2011). Os métodos
qualitativos são os mais usados por empresas, devido à conveniência de se classificar
os riscos descrevendo-os ao invés de simplesmente quantifica-los pela simples
atribuição de números (Lichtenstein, 1996, apud GAJEWSKA e ROPEL, 2011).
A ISO 31010 (2009), nos apresenta diversos métodos para a análise e
avaliação de riscos e os classifica em função dos recursos necessários para suas
aplicações (Financeiros / Expertise / Tempo), de sua aplicabilidade em função do grau
de incertezas e complexidade dos problemas, conforme nota-se na tabela 9.
Tabela 9 - Técnicas e ferramentas para análise e avaliação de riscos

Fonte: ISO 31010, (2009)
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Métodos quantitativos demandam um grande esforço para serem realizados,
pois requerem análises profundas sobre dados históricos. A relação custo/benefício
de se empregar estes métodos devem ser avaliadas antes de se escolher seguir por
estes métodos e mesmo que se opte por este método, a análise não poderá ser
concluída a menos que se tenha uma vasta base de dados que possa servir de suporte
(Akintoye e MacLeod, 1997).
Os métodos qualitativos para avaliação de riscos se baseiam em escalas
descritivas e são usadas para se compreender as probabilidades e impactos dos
riscos. Estes métodos são frequentemente utilizados nos casos onde há limitação de
dados numéricos e (ou) de recursos de tempo e financeiros (Radu, 2009, apud
GAJEWSKA e ROPEL, 2011).
O principal objetivo é de se priorizar as ameaças potenciais de maneira que
se possa identificar aquelas que representem os maiores impactos em um projeto
(Cooper et al. 2005, apud GAJEWSKA e ROPEL, 2011).
Aplicando-se o método de risco de probabilidade e avaliação de impacto,
avalia-se a probabilidade de ocorrência de cada risco levantado, seguindo de uma
avaliação dos impactos negativos que este risco possa causar à determinados
objetivos do projeto.
Devem-se estabelecer claras definições de escalas feitas sob medida de
acordo com a natureza, critérios e objetivos do projeto (Cooper et al. 2005). PMBOK
Guide (2009) exemplifica uma gama de probabilidades que varia de “muito
improvável” à “quase seguramente” embora, ainda possa se utilizar uma escala
numérica.
A escala de impacto varia de “muito baixo” à “muito elevado”, embora
avaliação de impactos tais como tempo, custo ou qualidade requeiram mais definições
intermediárias, de modo que cada risco seja atribuído à sua fase no projeto e avaliado
de acordo com os termos estabelecidos para probabilidade e impacto em caso de
ocorrência (PMBOK, 2009), assim como se nota na tabela 10 abaixo:
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Tabela 10 - Definição de escalas e impactos para quatro objetivos de um projeto

Fonte: PMBOK (2009, apud GAJEWSKA e ROPEL, 2011)

O nível de probabilidade para cada risco e seu impacto em cada objetivo é
avaliado durante uma entrevista. Probabilidades de riscos e seus impactos são, então,
graduados.
Para se quantificar os riscos identificados, Westland (2006, apud
GAJEWSKA e ROPEL, 2011) usa uma ferramenta onde se faz uma estimativa de
probabilidade de ocorrência do risco combinada ao impacto que o mesmo pode causar
ao projeto e para se definir uma métrica de prioridade, multiplica o a probabilidade de
cada risco pelo seu impacto.
Esta combinação de fatores indica quais devem ser as maiores e menores
prioridades em relação aos riscos levantados, assim como se demonstra na matriz de
probabilidade e impacto representada na figura 10, abaixo (PMBOK Guide, 2009).
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Figura 10 - Matriz de impacto e probabilidade

Fonte: PMBOK Guide, (2009)

Independentemente do método de cálculo utilizado, esta combinação de
dados demonstra a prioridade de riscos previamente levantados, onde se distinguem
os riscos que requerem atenção prioritária dos riscos com menor graduação de
ameaça que podem ser monitorados apenas para eventual tomada de ação preventiva
ou mitigatória, caso se faça necessária (PMBOK Guide, 2009).
Embora descrita como a área mais difícil dentro do gerenciamento de
projetos de construção (Winch, 2002; Potts 2008, apud GAJEWSKA e ROPEL, 2011),
sua aplicação deve ser feita em todos os projetos para evitar-se as consequências
negativas de não o fazer (Potts, 2008 , apud GAJEWSKA e ROPEL, 2011).
As consequências resultantes da eventual concretização dos riscos, podem
ser expressas em termos de impactos tangíveis ou intangíveis, de modo que, em
alguns casos, a atribuição de um valor numérico pode ser complementada por uma
descrição que contextualize estes impactos (ISO 31000, 2009).
No estudo de caso realizado por GAJEWSKA e ROPEL (2011), os riscos
foram, depois de identificados, analisados, primeiramente pelos membros das equipes
diretamente envolvidas nos campos onde os riscos haviam sido identificados, sendo
posteriormente sistematizados e mapeados por outros membros de equipe do projeto
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e o método mais usado para a priorização dos riscos foi o estabelecimento de critérios
para graduação e classificação dos riscos de modo que todos os riscos potenciais
identificados fossem listados e colocados em ordem do mais crítico para o menos
crítico.
Um exemplo de ordem obtida por esta priorização de riscos, foram os
problemas relacionados à economia local que, foi apontado como um risco maior ao
empreendimento, do que outros riscos relacionados a questões técnicas ou atrasos
nas obras.
A justificativa dada para a maior importância aos riscos relacionados à
economia do que riscos relacionados à outras questões foi a possibilidade de
inviabilização de financiamento do empreendimento o que por si só já arruinaria todo
o empreendimento.
Por esta linha de pensamento, podemos concluir que os riscos de problemas
relacionados à economia são extremamente importantes independentemente do tipo
de projeto em questão.

4.3.3.5

Avaliação dos riscos da construção civil
A avaliação dos riscos serve para conduzir à linha de tomada de decisões

para tratamento dos riscos, baseando-se nos resultados encontrados pela análise
destes. Faz, portanto, parte do processo de avaliação dos riscos, uma
contextualização dos impactos e probabilidades de ocorrência dos riscos juntamente
com os critérios de tolerância ou aversão ao risco, que fora estabelecido nas etapas
anteriores (ISO 31000, 2009).
Os fatores a serem compreendidos na fase de estimativa de riscos para
auxílio na tomada de decisões são:


Se um risco requer tratamento ou não;



Prioridades de tratamento;



Se uma determinada atividade deve ser evitada ou executada;



Qual linha de conduta deve ser adotada para a execução de uma
determinada atividade que represente risco.
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A natureza das decisões que precisam ser tomadas e o critério usado para
a tomada destas decisões foram definidas na fase de estabelecimento do contexto,
porém precisam ser revisadas mais detalhadamente neste estágio, agora que se
conhece mais sobre os riscos identificados (ISO 31010, 2009).
Uma abordagem comum, usada para classificação dos riscos, os divide em
três grupos, conforme demonstra-se na figura 11 a seguir:

Figura 11 - Avaliação de riscos em grupos

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de ISO 31010, (2009)



Grupo superior, onde o nível de risco é considerado intolerável,
independentemente dos benefícios que a determinada atividade
possa trazer ao empreendimento. Neste grupo, o tratamento deste
risco é essencial, independentemente de seu custo;



Grupo intermediário, onde o nível de risco é levado em consideração,
comparando-se com os benefícios que a determinada atividade possa
trazer ao empreendimento com o impacto que a eventual ocorrência
deste risco possa causar no projeto;
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Grupo inferior, onde os níveis dos riscos podem ser considerados
toleráveis, de modo que não sejam necessárias implementações de
medidas preventivas específicas a estes.

4.3.3.6

Tratamento dos riscos da construção civil
O tratamento dos riscos consiste na seleção e implementação de ações

atuem na diminuição das probabilidades de ocorrência e (ou) na diminuição dos
impactos ao empreendimento no caso de concretização dos riscos.
A seleção das opções mais adequadas para o tratamento dos riscos, deve
ser feita a partir de uma clara identificação de prioridades de implementação e
levando-se em consideração os custos e esforços necessários para uma determinada
linha de conduta em função dos impactos ao empreendimento, percebidos na fase de
análise de riscos (ISO 31000, 2009).

4.3.3.6.1. Planejamento de tratamento dos riscos

“Planos não são nada, planejamento é tudo – Napoleon Bonaparte”

Planos elaborados na fase de implementação durante o gerenciamento de
projetos são por si só praticamente inúteis, dado à certeza de que nem tudo que for
planejado ocorrerá de acordo com o plano no momento em que este for posto em
prática. No entanto, o processo de desenvolvimento desses planos é essencial, desde
que se possa adaptá-los estrategicamente à medida em que for se mostrando
necessário. (Project Risk Management - Chapman Ward 2003).
Plano estratégico é a união de um plano de referência com a prática de
ações proativas à incertezas e mudanças de cenário.
Planos de contingenciamento são a forma operacional das ações que podem
ser tomadas e incluem “pontos de gatilho” que podem ser previamente estabelecidos
para que se tome uma ação de interferência.
Ao se aplicar o plano de mitigação dos riscos deve-se consolidar e explicar
a estratégia, verificando-se a documentação utilizada na comunicação, formular
táticas de abordagem e planos de contingenciamento, de acordo com as variáveis que
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forem sendo encontradas e dar suporte aos envolvidos na implementação do plano,
deixando claro aos envolvidos sua importância.

4.3.3.7

Monitoramento e análise crítica
Após aplicados os planos de mitigação dos riscos, deve-se seguir com um

monitoramento contínuo dos mesmos, definindo-se as responsabilidades referentes
ao monitoramento e às análises críticas, de modo que se certifique que as ações
tomadas foram eficazes.
Esta etapa é fundamental, pois à medida em que as tarefas vão sendo
executadas, podem-se alterar ou mesmo melhor avaliar a Probabilidade e Impacto de
ocorrência dos riscos levantados, de modo que se possa alterar o plano de ação de
prevenção ou mitigação que foram originalmente estabelecidos.
O monitoramento e análise crítica dos riscos requerem checagem e
vigilância cuja regularidade pode ser periódica, ou ser ativada em resposta à
ocorrência de algum evento especifico e seus processos deverão abranger todos os
aspectos do gerenciamento de riscos de modo que (ISO 31000, 2009; Mubarak et al.,
2017):


Os controles sejam suficientes e eficazes para identificação de
desvios;



Possam ser obtidas informações adicionais que contribuam com a
avalição dos riscos;



Sejam detectadas mudanças no contexto interno e externo que
possam alterar as probabilidades ou impactos originalmente
avaliados;



4.3.3.8

Possam ser identificados novos riscos não previstos.

Registros dos processos de gerenciamento de riscos
Assim como tratado no item 4.2.1.8, na página nº 53, um dos principais

fatores que contribuem para o sucesso ou fracasso do processo de gerenciamento de
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riscos, é a maneira como o conhecimento de uma organização é gerenciado,
evidenciando-se, portanto, a necessidade de documentação de todos os processos
de maneira que possam ser agregados à massa de conhecimento da organização.
Os registros deverão, portanto, documentar pelo menos (ISO 31010, 2009):


O escopo e objetivos do empreendimento;



Uma descrição do s contextos internos da organização e externos,
onde o empreendimento foi realizado;



O critério de definição dos riscos aplicado;



Limitações existentes peculiares ao projeto;



Descrição de partes relevantes do sistema de gerenciamento de
riscos aplicado;



Método de análise e avaliação de riscos adotado;



Quais riscos foram identificados para o empreendimento;



Resultados das análises e avaliações dos riscos levantados;



Análise das percepções e incertezas a respeito dos riscos;



Discussão de resultados dos processos de gerenciamento de riscos
aplicados (análise, avaliação, tratamento e monitoramento);



Referências de métodos e práticas utilizados (outros projetos da
organização).
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4.4

Riscos em obras de construção civil

O gerenciamento de projetos de construção civil se diferencia do
gerenciamento dos demais projetos devido às adversidades geográficas, impacto de
interferências naturais, impacto do empreendimento e emprego de grande variedade
e quantidade de materiais e equipamentos.
Esta diferença dos projetos de construção civil torna necessária a aplicação
de conhecimentos na área de prevenção de riscos de engenharia e de acidentes de
trabalho, controle do impacto da obra no meio-ambiente, captação e gerenciamento
dos recursos para financiamento do projeto, portanto, já a partir da fase inicial de
concepção do empreendimento, o gerenciamento de riscos de construção civil se
diferencia do gerenciamento de riscos dos demais projetos, havendo a necessidade
de se criar um planejamento de gerenciamento de riscos específico que leve em
consideração

as

diferentes

condições

e

situações

peculiares

de

cada

empreendimento.
Neste processo, torna-se útil as análises quantitativas e qualitativas, para
estimar a importância dos riscos identificados de modo que se possa estimar a
probabilidade de alcançar as metas de custo e de prazo, possibilitando que se
estabeleçam metas mais realistas e planos de contingenciamento com menor grau de
incerteza.
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4.5

Estudo de caso realizado por GAJEWSKA e ROPEL (2011)
Em um estudo de caso referente à construção de uma escola, localizada na

área de Gothenburg na Suécia, realizado por GAJEWSKA e ROPEL (2011), com
tempo estimado de construção de dois anos e meio, foram identificados os riscos para
cada fase deste empreendimento.
O objetivo dos idealizadores deste empreendimento foi de concluir sua
entrega sem nenhuma pendência corretiva. A abordagem feita neste projeto foi de que
a medida em que as equipes fossem capazes de diminuir o número de erros nas fases
iniciais, maior seria a chance de prosseguir com as demais fases se maiores
problemas.
Neste estudo de caso, foram realizadas entrevistas aos diversos membros
das equipes que participaram do empreendimento, onde lhes foram solicitados que
identificassem os maiores riscos em cada fase do empreendimento em que estes
estivessem envolvidos.
Apesar de terem sido usadas diversas técnicas para identificação dos riscos,
o Brainstorming foi a técnica mais utilizada para identificação dos riscos do projeto,
tendo sido eleita a experiência em projetos anteriores como a principal fonte de
identificação de riscos.
Os riscos identificados neste estudo e seus respectivos tipos de tratamento
estão divididos por cada fase do empreendimento (projeto) e descritos nas tabelas de
12 à 15 abaixo:
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Tabela 11 - Riscos identificados em estudo de caso realizado por GAJEWSKA e ROPEL,
(2011) - Fase de pré projeto.

Resposta ao risco
Tipo de
Ciclo de vida do empreendimento
Tipo de risco
resposta ao
Descrição
risco
Identificação de
Falha de
Comunicação
oportunidade de
compreensão ao
Mitigar
frequente com o
negócio
cliente
cliente
Comunicação
Falha de
Mitigar
detalhada com o
estimativas ¹
Escolha do sistema de
cliente
entrega do produto
Falha de
Fase de préMitigar
Checklists
estimativas ²
projeto
Verificação das
Erro na escolha
empresas
Mitigar
dos consultores ¹
prestadoras de
Escolha do modelo
consultorias
(tipo) de contrato
O processo de
Erro na escolha
Reter
concorrências
dos consultores ²
regulado pela lei
Fonte: GAJEWSKA e ROPEL, (2011)
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Tabela 12- Riscos identificados em estudo de caso realizado por GAJEWSKA e ROPEL,
(2011) - Fase de desenvolvimento de projetos

Ciclo de vida do empreendimento

Estabelecimento
dos objetivos do
empreendimento

Fase de
planejamento e
desenvolvimento
de projetos

Execução dos
projetos

Preparo das
documentações
contratuais

Fonte: GAJEWSKA e ROPEL, (2011)

Resposta ao risco
Tipo de
Tipo de risco
resposta ao
Descrição
risco
Promover a
Falta de
cooperação pela
cooperação entre
Mitigar
organização de
os membros da
encontros com os
equipe
membros das equipes
Fazer ajustes nos
Insuficiência de
recursos usados, de
Mitigar
recursos
modo que se atenda
ao cronograma
Soluções baratas,
porém, não
Estar ativo nos
eficientes que
processos e
podem se
Mitigar
questionar todos os
tornarem mais
itens que possam não
caras com o
estar claros
tempo
Transferir os riscos
Problemas de
pelo envolvimento de
falhas nos
Transferir
especialistas no
projetos
processo
Membros das
equipes não
tomarem as
Pressionar para que
decisões
Mitigar
as decisões sejam
necessárias ao
tomadas a tempo
progresso dos
trabalhos
Destacar todos os
Não se alcançar
riscos potenciais à
um resultado final Mitigar
equipe por palestras
favorável
ou reuniões
Estar ativo nos
Falta de
processos e tomar
Mitigar
conhecimento
ações assim que
ocorrerem problemas
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Tabela 13- Riscos identificados em estudo de caso realizado por GAJEWSKA e ROPEL,
(2011) - Fase de seleção e contratação da empresa construtora ou empreiteiros

Ciclo de vida do empreendimento

Estabelecimento
das condições de
concorrência

Tipo de risco

Não encontrar a
correta
construtora ou
empreiteiro¹

Fase de seleção
e contratação
da construtora
e ou dos
Disposição das
empreiteiros construtoras e (ou)
empreiteiras em Não encontrar a
participar da
correta
concorrência
construtora ou
empreiteiro²
Submissão de
propostas

Fase de
mobilização

Preparação para a
fase de construção

Fonte: GAJEWSKA e ROPEL, (2011)

Não encontrar a
correta
construtora ou
empreiteiro³

Resposta ao risco
Tipo de
resposta ao
Descrição
risco
Certificar-se de
que a construtora
e (ou) o
empreiteiro
disponha de
Evitar
conhecimento e
recursos
suficientes para
realizar o
empreendimento

Mitigar

Realizar uma
verificação das
empresas

Mitigar

Requerimentos
de cotação bem
preparados
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Tabela 14- Riscos identificados em estudo de caso realizado por GAJEWSKA e ROPEL,
(2011) - Fase de execução da obra

Resposta ao risco
Ciclo de vida do empreendimento

Monitoramento e
controle

Tipo de risco
Construtora ou
empreiteiros não
têm conhecimento
ou experiência
suficientes
Problemas com
chuvas / umidade

Fase de execução da Gerenciamento de Perda de controle do
obra
recursos
empreendimento

Gerenciamento da
construção e
documentações

Atrasos no
cronograma de
construções
Atrasos no
cronograma de
construções

Tipo de
resposta ao
risco

Descrição

Evitar

Requerimentos de
cotação bem
preparados

Mitigar

Mitigar

Mitigar

Transferir

Envolvimento de
especialistas de
campo
Emprego de
sistemas de
qualidade e
autocontrole
Estar ativo nos
processos e tomar
ações à medida que
surgirem problemas
Transferir os riscos
às equipes do
empreendimento

Fonte: GAJEWSKA e ROPEL, (2011)

Em seguida, foi aplicado o método de matriz de impacto e probabilidade para
a análise e graduação dos riscos em função de seus respectivos impactos em tempo,
custo e qualidade.
As escalas utilizadas para a aplicação deste método foram as escalas
adaptadas do PMBOK Guide (2009), representadas pelas tabelas 15 e 16 abaixo:
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Tabela 15- Probabilidade de ocorrência do risco

Fonte: GAJEWSKA e ROPEL, (2011)

Tabela 16 - Impacto dos riscos em função dos objetivos do empreendimento

Fonte: GAJEWSKA e ROPEL, (2011)

Dependendo da probabilidade, aplica-se um valor de 0,1 à 0,9 a um
determinado risco sendo, este número, em seguida, multiplicado pelo valor de 0,05 à
0,8 atribuído ao impacto que este risco pode causar aos objetivos do empreendimento,
sendo o valor resultante desta multiplicação, o grau de Probabilidade e Impacto que
representa o nível de influência do risco no empreendimento.
O cruzamento das escalas de probabilidade e impacto no empreendimento
resultou na Matriz de Impacto x Probabilidade representada no

Quadro 6 abaixo, onde se notam os níveis de risco que variam do maior com
valor de 0,720 para o menor com o valor de 0,005.
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Quadro 6 - Matriz de Impacto x Probabilidade GAJEWSKA e ROPEL, (2011)

Fonte: GAJEWSKA e ROPEL, (2011)

Como resultado da aplicação do método de matriz de impacto e
probabilidade no estudo de caso realizado por GAJEWSKA e ROPEL (2011), foi
obtida a graduação dos riscos que haviam sido previamente levantados, conforme
demonstra-se nas tabelas 17 e 18.
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Tabela 17 - Graduação de riscos obtida no estudo de caso realizado por GAJEWSKA e
ROPEL, (2011)

Risco Identificado

Graduação de Risco por
Matriz de Probabilidade x Impacto
Objetivo

Probabilidade

Impacto

Matriz

0,10

0,030

0,10

0,030

Qualidade

0,20

0,060

Custo

0,20

0,140

0,20

0,140

0,05

0,035

0,23

0,086

0,43

0,159

Qualidade

0,32

0,116

Custo

0,10

0,010

0,40

0,040

Qualidade

0,05

0,005

Custo

0,30

0,120

0,50

0,200

Qualidade

0,08

0,030

Custo

0,20

0,100

0,20

0,100

Qualidade

0,05

0,025

Custo

0,43

0,213

0,60

0,300

Qualidade

0,30

0,150

Custo

0,80

0,720

0,80

0,720

0,40

0,360

Custo

Falha de compreensão ao cliente

Falta de cooperação entre os membros da
equipe

Tempo

Tempo

0,30

0,70

Qualidade
Custo

Não encontrar a correta construtora ou
empreiteiro

Construtora ou empreiteiros não têm
conhecimento ou experiência suficientes

Falha de estimativas

Insuficiência de recursos

Atrasos no cronograma de construções

Soluções baratas, porém não eficientes que
podem se tornarem mais caras com o tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo
Qualidade

0,37

0,10

0,40

0,50

0,50

0,90

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de GAJEWSKA e ROPEL, (2011)
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Tabela 18 - Graduação de riscos - continuação (GAJEWSKA e ROPEL, 2011)

Risco Identificado

Graduação de Risco por
Matriz de Probabilidade x Impacto
Objetivo

Probabilidade

Custo

Falta de conhecimento

Problemas de falhas nos projetos

Erro na escolha dos consultores

Clientes não tomarem as decisões
necessárias ao progresso dos trabalhos

Tempo

0,50

0,050

0,05

0,025

Custo

0,10

0,030

Tempo

0,30

0,10

0,030

Qualidade

0,05

0,015

Custo

0,40

0,200

Tempo

0,50

0,40

0,200

Qualidade

0,80

0,400

Custo

0,20

0,100

0,80

0,400

0,80

0,400

0,80

0,400

0,40

0,200

0,80

0,400

0,20

0,060

0,10

0,030

0,20

0,060

0,05

0,005

0,05

0,005

0,10

0,010

Tempo
0,50

Tempo

0,50

Qualidade
Custo
Tempo

0,30

Qualidade
Custo

Perda de controle do empreendimento para um
concorrente

0,050

0,10

Custo

Não se alcançar um resultado final favorável

Matriz

0,10

Qualidade

Qualidade

Problemas com chuvas / umidade

Impacto

Tempo
Qualidade

0,10

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de GAJEWSKA e ROPEL, (2011)
Figura 12 - Gravidade dos riscos - Escala cromática

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.5.1 Análise dos resultados obtidos por GAJEWSKA e ROPEL (2011)

De acordo com os resultados obtidos, demonstrados nas tabelas 17 e 18, os
riscos mais graves em relação ao impacto da qualidade da obra como objetivo a ser
alcançado pelo empreendimento foram:


Problemas com umidade, falhas de seleção dos consultores;



Adoção de soluções mais baratas que possam comprometer a
qualidade final de um determinado item;



Possibilidade de os clientes não definirem ou definirem parcialmente
as premissas de projeto a serem entregues.

Os riscos atribuídos como potencialmente prejudiciais a este objetivo, são
grandes e pode causar grave impacto ao desfecho final do empreendimento.
Demonstrando-se, portanto, a importância de se lidar com estes riscos
enquanto ainda podem ser contornados ou remediados.
Em relação ao impacto ao tempo de execução da obra, como objetivo a ser
alcançado pelo empreendimento, alguns riscos foram avaliados como mais críticos do
que outros, sendo estes a seguir por nível de gravidade:


Adoção de soluções mais baratas que possam comprometer a
entrega final de um determinado item, gerando, portanto, a
necessidade de retrabalho para seu aceite;



Possibilidade de os clientes demorarem para tomar decisões e (ou)
demorarem para definir as premissas de projeto;



Atrasos no cronograma das construções decorrentes de problemas
operacionais de campo;



Falhas de estimativas durante a execução dos cronogramas;



Falhas na seleção dos consultores e problemas relacionados à
chuvas e umidade.
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Portanto, o quanto antes estes riscos estiverem sob controle, melhores serão
as chances de prevenir a ocorrência de atrasos na conclusão da obra.
Em relação à otimização e controle dos custos, como objetivo do
empreendimento, os resultados apontaram os riscos a seguir:


Adoção de soluções mais baratas que possam comprometer a
entrega final de um determinado item, o que acarretaria em aumento
dos custos tanto diretos, referentes ao trabalho e materiais
empregados às correções necessárias, quanto indiretos, gerados
pela manutenção de equipes de suporte, aluguel de equipamentos e
manutenção de canteiro de obras por tempo superior ao inicialmente
estimado;



Problemas relacionados à chuvas e umidade;



Atrasos no cronograma das construções decorrentes de problemas
operacionais de campo;



Erros na seleção dos consultores técnicos especialistas.

Nota-se, portanto uma forte influência dos riscos que afetam a qualidade da
construção e o tempo de duração nos custos de execução da obra, destacando-se,
portanto, o grande benefício da realização da análise de riscos, de modo que se possa
focar atenção ao controle dos pontos mais críticos ao atingimento dos objetivos do
empreendimento.
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5 APLICAÇÃO

DE

ANÁLISE

E

GRADUAÇÃO

DE

RISCOS

PARA

A

CONSTRUÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO EM SÃO PAULO
Aplicaremos, a seguir as técnicas e métodos anteriormente apresentados
para a identificação, análise e graduação de riscos na fase de construção de um
empreendimento local.
Conforme anteriormente mencionado, nos limitaremos ao estudo dos riscos
relacionados à possibilidade se ocorrer uma extrapolação nos custos de construção
do empreendimento.
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5.1

Descrição geral do empreendimento
A construção objeto de estudo de caso escolhida é um condomínio de quatro

torres de lajes corporativas, destinado à locação para estabelecimento de escritórios
empresariais, localizado na zona oeste da cidade de São Paulo.
Mesmo dentro da especificação geral descrita, é possível encontrar uma
grande variedade de projetos com diversas diferenças, no entanto, o empreendimento
escolhido possui diversas das principais características arquitetônicas presentes em
edifícios deste tipo, de modo que as análises feitas para este empreendimento
poderão ser tomadas como base comum a análise de riscos em outros
empreendimentos semelhantes.
O empreendimento é composto por quatro torres de quatro andares de
aproximadamente 1.700 m² cada, pavimento térreo com área construída de 19.000 m²
formando uma praça de fruição pública e um único subsolo de aproximadamente
19.000 m², totalizando uma área construída de aproximadamente 65.000 m²,
acomodados em um terreno de aproximadamente 29.000 m².
O prazo determinado para a execução da obra foi de 20 meses a partir do
início da escavação do terreno até sua entrega final aos empreendedores.
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5.2

Escopo da obra

O escopo de construção, objeto deste estudo, consistiu na escavação do
terreno e construção do piso de subsolo, das lajes do térreo onde foram executados
projetos de paisagismo urbano e na construção das quatro torres na modalidade
“core and shell”, onde se executam todas as estruturas e revestimentos de fachadas,
os acabamentos das áreas comuns e apenas as instalações prediais centrais de
distribuição e de segurança exigidas por lei.
Esta modalidade de escopo é comumente praticada pelos empreendedores
para este tipo de edificação, pois permite a customização das áreas de escritórios
após a contratação de locação, evitando-se desperdício de recursos com instalações
e acabamentos que poderão ser eventualmente demolidos para serem refeitos de
acordo com as necessidades particulares de cada cliente.
Devido à grande extensão de ocupação e geometria do terreno, optou-se
pela escavação do terreno a partir das duas extremidades, indo em direção ao meio
do terreno.
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Figura 13 - Início das escavações realizadas

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 14 - Início das escavações realizadas

Fonte: Elaborado pelo autor

As fundações se foram feitas por estacas tipo Hélice contínua, totalizando a
execução de 678 estacas, devido à grande extensão do terreno e seguindo o
planejamento de execução das extremidades para o centro à medida em que se
abriam frentes de execução pela conclusão da escavação.
Os sistemas construtivos executados para as estruturas foram de lajes, vigas
e pilares maciços de concreto armado, moldados in loco em conjunto com vigas
protendidas, também moldadas in loco.
A execução das estruturas, assim como a execução dos demais serviços da
obra seguiram o planejamento de execução iniciado pela da escavação e fundação,
indo das extremidades em direção ao centro do terreno, à medida em que fossem
sendo abertas frentes de serviço, como se nota na figura 15.
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Figura 15 - Avanço da execução dos serviços das extremidades ao centro do terreno

Fonte – Google Earth, adaptado pelo autor
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5.3

Identificação dos riscos
Ao se iniciar o processo de identificação dos riscos, aplicaram-se,

inicialmente, os métodos e técnicas abordados no capítulo 4, às fases do ciclo de vida
do empreendimento, apresentadas no capítulo 3. Seguindo as diretrizes de foco de
estudo deste trabalho, este procedimento será aplicado apenas sobre a etapa de
execução da obra do empreendimento.
De acordo com Dziadosz e Rejment (2015), os métodos mais utilizados para
se identificar os riscos são o brainstorming, técnica Delphi, uso de check lists e
avaliação de experts.
Dentre os métodos de identificação de riscos apresentadas no quadro 5 do
capítulo 4, o método escolhido para a identificação de riscos deste estudo foi o método
de brainstorming, escolhido com base nas características atribuídas pela tabela 8,
onde se apresentam as compatibilidade de aplicação dos métodos para o processo
de identificação de riscos e a demanda de recursos necessários, de acordo com a
norma ISO 31010 (2009), sendo, portanto, os outros métodos, considerados menos
indicados devido ao reduzido grau de aplicabilidade e (ou) devido à incompatibilidade
da demanda de recursos (financeiros, tempo, etc) com os recursos disponíveis.

5.3.1 Método de Brainstorming para identificação de riscos na construção civil

As técnicas de brainstorming são feitas pelo estimulo e encorajamento de
livre expressão de ideias sobre um determinado assunto e de acordo com a norma
ISO 31010 (2009), pode tanto ser aplicada em conjunto com outros métodos de
análise e identificação de riscos, quanto ser aplicada individualmente.
O brainstorming baseia-se fortemente na combinação entre a ativação da
imaginação dos indivíduos e suas experiências e conhecimentos pessoais e deve ser
usada para discussões de alto nível onde os problemas podem ser identificados pela
revisão mais detalhada dos processos em estudo ISO 31010 (2009). Sua aplicação
na identificação de riscos relacionados à construção civil, deve, portanto, ser
preferencialmente, praticada por experts que já tenham tido vasta experiência direta
na construção de outros empreendimentos e, se possível, também possua
conhecimento obtido pelo estudo de registros de experiências ocorridas em outros
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empreendimentos da organização. Os riscos são, então identificados e categorizados
de acordo com seu tipo, e duas definições são detalhadas (PMBOK Guide, 2009).
A aplicação da técnica consiste na contextualização dos assuntos ou
questões a serem abordados com os objetivos de saída de ideias esperados. Em
seguida abordam-se as questões que compões o problema proposto, lançando-se e
anotando-se, inicialmente sem restrição ou crítica, as ideias que surgem a respeito.
Quando se percebe que foram exauridas as ideias e possibilidades referentes a esta
determinada questão, inicia-se novamente este processo com a questão seguinte.
Finalizados os processos de obtenção de ideias, realiza-se uma análise
sobre o conteúdo obtido de onde se consolida uma vasta lista de riscos relacionados
à um determinado assunto.
Em seguida, esta lista é submetida a uma análise qualitativa que possibilite
uma graduação dos riscos levantados em relação ao impacto que estes podem causar
ao empreendimento.
Foi realizado um Brainstorm com quatro participantes, sendo todos
engenheiros civis com pelo menos 10 anos de experiência em construção de edifícios.
Das ideias obtidas no processo de Brainstorm, eliminaram-se as ideias que
não tinham muita relação com o foco de interesse do estudo e obtivemos a relação de
riscos listados nas tabelas 19 e 20, que serão, mais adiante, neste trabalho,
analisados e avaliados pelo método de Matriz de Probabilidade e Impacto, proposto
por PMBOK (2009) e ISO 31010 (2009).
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Tabela 19 - Identificação de riscos na construção de um empreendimento em São Paulo
(aplicando-se o método de brainstorm).
Fase da Obra

RISCO

Demolição

Destinação irregular de resíduos

Demolição

Falha de execução de serviços

Escavação

Sujeira de terra em via pública

Escavação

Presença de matacões no terreno

Escavação

Destinação irregular de resíduos

Escavação

Necessidade de estabilização de terreno para máquinas de fundação

Escavação

Necessidade de rebaixamento de lençol freático

Escavação

Falha de execução de serviços

Escavação

Deslize de talude

Fundação

Falha de execução de serviços

Fundação

Excentricidades de estacas / sapatas

Fundação

Presença de matacões no terreno

Fundação

Sujeira de terra em via pública

Fundação

Deslize de terra (tubulão / bloco de fundação)

Drenagem

Falha de execução de serviços

Estrutura

Falha de execução de serviços

Estrutura

Queda de materiais pela cobertura / fachada

Ar condicionado

Falha de execução de serviços

Ar condicionado

Não atendimento aos requisitos do AVCB

Instalações elétricas

Falha de execução de serviços

Instalações elétricas

Não atendimento aos requisitos do AVCB

Instalações hidráulicas

Falha de execução de serviços

Instalações hidráulicas

Não atendimento aos requisitos do AVCB

Instalações de gás

Falha de execução de serviços

Instalações de gás

Não atendimento aos requisitos do AVCB

Elevadores

Não atendimento aos requisitos do AVCB

Elevadores

Falha de execução de serviços

Impermeabilização

Falha de execução de serviços

Fachadas

Falha de execução de serviços

Fachadas

Queda de materiais pela cobertura / fachada

Alvenarias

Queda de materiais pela cobertura / fachada

Alvenarias

Falha de execução de serviços

Caixilhos e esquadrias metálicas

Falha de execução de serviços

Caixilhos e esquadrias metálicas

Queda de materiais pela cobertura / fachada

Caixilhos e esquadrias de madeira

Falha de execução de serviços

Revestimentos de paredes
internas

Falha de execução de serviços

Pisos internos

Falha de execução de serviços

Pavimentação externa

Falha de execução de serviços

Acabamentos

Falha de execução de serviços

Pintura

Falha de execução de serviços

Limpeza

Falha de execução de serviços

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 20 - Identificação de riscos na construção de um empreendimento em São Paulo
(aplicando-se o método de brainstorm) - Continuação
Fase da Obra

RISCO

Todas as fases da obra

Erros de projeto

Todas as fases da obra

Não atendimento aos requisitos do AVCB

Todas as fases da obra

Incompatibilidade de projetos

Todas as fases da obra

Atrasos na execução de serviços
(Que poderiam ser evitados)

Todas as fases da obra

Indisponibilidade de recursos financeiros

Todas as fases da obra

Cronograma de obras não factível

Todas as fases da obra

Documentação irregular do empreiteiro

Todas as fases da obra

Presença de contaminantes no terreno

Todas as fases da obra

Irregularidades documentais (alvarás, licenças, etc)

Todas as fases da obra

Processos trabalhistas

Todas as fases da obra

Extrapolação dos custos orçados

Todas as fases da obra

Indisponibilidade de materiais

Todas as fases da obra

Acidentes na operação de guindastes

Todas as fases da obra

Remoção não autorizada de árvores

Todas as fases da obra

Acidentes de trabalho com morte ou necessidade de afastamento

Todas as fases da obra

Acidentes na operação de gruas

Todas as fases da obra

Acidentes de trabalho com pequenas lesões que não requeiram internação
hospitalar

Todas as fases da obra

Ruído excessivo fora do horário comercial

Todas as fases da obra

Greves causadas por sindicatos

Todas as fases da obra

Intempéries climáticas

Todas as fases da obra

Acidentes na operação de elevador cremalheira

Fonte: Elaborado pelo autor

Com o objetivo de se criar um quadro simplificado, onde se possam
comparar os níveis de gravidade dos riscos avaliados, realizaremos a divisão dos
riscos identificados, em grupos relativos à suas características e origens conforme
demonstra-se nos quadros de 7 a 16, a seguir:

Quadro 7 - Riscos relacionados ao ambiente externo
Problemas relacionados à segurança do ambiente externo
Riscos relacionados (assaltos, roubos, etc)

ao ambiente externo

Greves causadas por sindicatos

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 8 - Riscos relacionados ao ambiente interno

Riscos relacionados
ao ambiente interno

Problemas relacionados à idoneidade das equipes gerenciais
Problemas relacionados segurança interna (furtos)

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 9 - Riscos relacionados aos projetos
Erros de projeto

Riscos relacionados
Alterações de projeto
aos projetos
Incompatibilidade de projetos
Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 10 - Riscos relacionados ao gerenciamento da obra
Falhas nos processos acompanhamento de cronogramas de obra
e execução de serviços

Riscos relacionados Falhas nos processos de contratações
ao gerenciamento
da obra
Falhas nos processos de financeiros, tais como controle de
pagamentos, chamada de recursos, controle de gastos realizados
e previsão de gastos futuros
Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 11 - Riscos relacionados ao atendimento às normas e regulamentações vigentes

Riscos relacionados
Não atendimento aos requisitos do AVCB
ao atendimento às
normas e
regulamentações
Irregularidades documentais (alvarás, licenças, etc)
vigentes
Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 12 - Riscos relacionados aos empreiteiros
Processos trabalhistas

Riscos relacionados
Documentação irregular do empreiteiro
aos empreiteiros
Problemas de fluxo de caixa dos empreiteiros
Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 13 - Riscos relacionados aos recursos necessários
Indisponibilidade de mão de obra especializada

Riscos relacionados
Indisponibilidade de materiais
aos recursos
necessários
Indisponibilidade de recursos financeiros
Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 14 - Riscos relacionados ao meio ambiente
Sujeira de terra em via pública
Condições climáticas imprevistas (chuvas)

Riscos relacionados
ao meio ambiente

Ruído excessivo fora do horário comercial
Presença de contaminantes no terreno
Remoção não autorizada de árvores
Destinação irregular de resíduos

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 15 - Riscos relacionados à segurança do ambiente de trabalho
Queda de materiais pela cobertura / fachada
Acidentes na operação de elevador cremalheira

Riscos relacionados à Acidentes na operação de gruas
segurança do
ambiente de trabalho Acidentes na operação de guindastes
Acidentes de trabalho com morte ou necessidade de afastamento
Acidentes de trabalho com pequenas lesões que não requeiram
internação hospitalar
Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 16 - Riscos relacionados às falhas de execução dos serviços
Falha de execução de serviços de estruturas
Falha de execução de serviços de instalações
Falha de execução de serviços de fundações
Falha de locação da obra

Riscos relacionados
às falhas de
Falha de execução de serviços de acabamento
execução dos
serviços

Falha de execução de serviços de impermeabilização
Falha de execução de serviços de caixilhos
Falha de execução de serviços de vedações verticais (fachadas)
Falha de execução de serviços de vedações verticais (alvenaria)

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.4

Análise dos riscos apurados

Realizado o procedimento de identificação dos riscos, partimos para a etapa
seguinte de análise dos riscos apurados, com o objetivo de se definir parâmetros em
relação à probabilidade de ocorrência de cada risco e seus respectivos impactos e
consequências sobre o empreendimento (ISO 31000, 2009).
Para a escolha do método de análise dos riscos tomaremos como base a
tabela 9 (ISO 31010, 2009), que apresenta as técnicas de análise de riscos e as
classifica em função da demanda de recursos requeridos para sua aplicação e do nível
de aplicabilidade para a análise e avaliação dos riscos.
A técnica selecionada para análise dos riscos deste estudo, foi a técnica de
Matriz de Probabilidade e Impacto, por ser uma técnica amplamente utilizada e
referenciada tanto pelo PMBOK Guide (2009), quanto pela ISO 31010 (2009), por ser
de simples aplicação e pela sua aplicabilidade em ambas as etapas de análise e
avaliação.

5.4.1 Aplicação da matriz de impacto x probabilidade

A técnica de Matriz de Probabilidade e Impacto consiste na combinação
qualitativa ou semi-quantitativa da pontuação atribuída às probabilidades e
consequências.
O nível de risco obtido como produto da aplicação da Matriz de Probabilidade
e Impacto é, portanto, usado para se criar uma graduação dos riscos identificados
(ISO 31010, 2009). Esta técnica é amplamente utilizada como uma ferramenta de
monitoramento para se definir uma ordem de prioridade de atenção e recursos entre
vários riscos identificados.
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Tabela 21- Probabilidade de ocorrência do risco

Fonte: GAJEWSKA e ROPEL, (2011)

Tabela 22 - Impacto dos riscos em função dos objetivos do empreendimento GAJEWSKA e
ROPEL, (2011)

Fonte: GAJEWSKA e ROPEL, (2011)

Aplicando-se as mesmas escalas de impactos e probabilidade utilizadas
por GAJEWSKA e ROPEL (2011), acima descritas nas tabelas 21 e 22, obtemos a
Matriz de Probabilidade e Impacto apresentada no quadro 17 abaixo.
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Quadro 17 - Matriz de Probabilidade e Impacto

Fonte: Elaborado pelo autor

Realizando-se a multiplicação da escala de probabilidade de ocorrência dos
riscos identificados pelo impacto desses riscos nos custos do empreendimento,
obtemos a Matriz de Probabilidade e Impacto analisada para este empreendimento
em relação aos seus custos, conforme demonstra-se nas tabelas 23 e 24.
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Tabela 23 - Matriz de Probabilidade e Impacto aplicada para obra em São Paulo
Graduação de Risco por
Matriz de Probabilidade x Impacto

Riscos Identificados
Probabilidade

Impacto em relação ao
CUSTO

Matriz

0,50

0,40

0,200

0,30

0,40

0,120

0,30

0,20

0,060

Processos trabalhistas

0,50

0,20

0,100

Documentação irregular do empreiteiro

0,50

0,10

0,050

Problemas de fluxo de caixa dos empreiteiros

0,70

0,10

0,070

Não atendimento aos requisitos do AVCB

0,30

0,40

0,120

Irregularidades documentais (alvarás, licenças, etc)

0,10

0,40

0,040

Sujeira de terra em via pública

0,90

0,10

0,090

Condições climáticas imprevistas (chuvas)

0,30

0,20

0,060

Ruído excessivo fora do horário comercial

0,70

0,05

0,035

Presença de contaminantes no terreno

0,70

0,80

0,560

Remoção não autorizada de árvores

0,30

0,40

0,120

Destinação irregular de resíduos

0,90

0,40

0,360

Erros de projeto

0,70

0,80

0,560

Alterações de projeto

0,90

0,10

0,090

Incompatibilidade de projetos

0,90

0,40

0,360

Falhas nos processos acompanhamento de cronogramas de obra
e execução de serviços
Riscos relacionados Falhas nos processos de contratações
ao gerenciamento da
obra
Falhas nos processos de financeiros , tais como controle de
pagamentos, chamada de recursos, controle de gastos realizados
e previsão de gastos futuros

Riscos relacionados
aos empreiteiros

Riscos relacionados
ao atendimento às
normas e
regulamentações
vigentes

Riscos relacionados
ao meio ambiente

Riscos relacionados
aos projetos

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 24 - Matriz de Probabilidade e Impacto aplicada para obra em São Paulo
(continuação)
Graduação de Risco por
Matriz de Probabilidade x Impacto

Riscos Identificados
Probabilidade

Impacto em relação ao
CUSTO

Matriz

Falha de execução de serviços de estruturas

0,30

0,80

0,240

Falha de execução de serviços de instalações

0,30

0,40

0,120

Falha de execução de serviços de fundações

0,30

0,80

0,240

Falha de locação da obra

0,30

0,80

0,240

0,70

0,40

0,280

Falha de execução de serviços de impermeabilização

0,90

0,40

0,360

Falha de execução de serviços de caixilhos

0,50

0,40

0,200

Falha de execução de serviços de vedações verticais (fachadas)

0,30

0,40

0,120

Falha de execução de serviços de vedações verticais (alvenaria)

0,30

0,20

0,060

Queda de materiais pela cobertura / fachada

0,50

0,20

0,100

Acidentes na operação de elevador cremalheira

0,30

0,10

0,030

0,30

0,20

0,060

0,10

0,40

0,040

Acidentes de trabalho com morte ou necessidade de afastamento

0,10

0,40

0,040

Acidentes de trabalho com pequenas lesões que não requeiram
internação hospitalar

0,70

0,05

0,035

Indisponibilidade de mão de obra especializada

0,70

0,40

0,280

Indisponibilidade de materiais

0,50

0,40

0,200

Indisponibilidade de recursos financeiros

0,10

0,80

0,080

0,50

0,40

0,200

0,70

0,20

0,140

Problemas relacionados à idoneidade das equipes gerenciais

0,30

0,80

0,240

Problemas relacionados segurança interna (furtos)

0,70

0,40

0,280

Riscos relacionados
às falhas de execução Falha de execução de serviços de acabamento
dos serviços

Riscos relacionados à Acidentes na operação de gruas
segurança do
ambiente de trabalho Acidentes na operação de guindastes

Riscos relacionados
aos recursos
necessários

Problemas relacionados à segurança do ambiente externo
Riscos relacionados (assaltos, roubos, etc)
ao ambiente externo
Greves causadas por sindicatos

Riscos relacionados
ao ambiente interno

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.5

Avaliação dos riscos obtidos

Cumpridas as etapas de identificação e análise dos riscos, realiza-se a etapa
de avaliação destes riscos, avaliação esta, que serve de base para o planejamento de
prioridades e tomada de ações preventivas e mitigatórias de tratamento dos riscos
para o empreendimento.
Os fatores a serem compreendidos nesta etapa e que servem de auxílio na
tomada de decisões são:


Prioridades de tratamento;



Se um risco requer tratamento ou não;



Se uma determinada atividade deve ser evitada ou executada;



Qual linha de conduta deve ser adotada para a execução de uma
determinada atividade que represente risco.

A avaliação dos riscos analisados, será feita pela continuidade da aplicação
do método de Matriz de Probabilidade e Impacto, cujo embasamento de aplicabilidade
tanto para a análise quanto para a avaliação dos riscos encontra-se nas tabelas 09 e
10, acima.
A partir dos números obtidos através da aplicação da Matriz de Probabilidade
e Impacto pôde-se realizar uma avaliação destes valores que resultando na
graduação dos riscos avaliados (Dziadosz e Rejment, 2015).
Esta graduação é, então, usada como parâmetro para a classificação dos
riscos em função de seus níveis de gravidade em relação aos custos do
empreendimento.
As análises e avaliações dos riscos foram feitas individualmente para cada
risco identificado, porém para que seja possível uma visualização geral dos níveis de
riscos do empreendimento, apresenta-se no quadro 18 a seguir, os grupos de riscos
identificados com a os níveis de gravidade de cada grupo
O método utilizado para a obtenção dos níveis de gravidade que se
apresentam no quadro 18, foi o cálculo da média das graduações dos riscos
individuais pertencentes a cada grupo.
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Quadro 18 - Níveis de riscos resultantes da avaliação dos resultados obtidos pela aplicação
da Matriz de Probabilidade e Impacto

Fonte: Elaborado pelo autor

A avaliação dos riscos representada no quadro 18, de imediato, nos oferece,
uma boa ideia dos riscos que devem ter prioridade de tratamento seguindo do mais
grave para o menos grave e parâmetros onde podemos nos basear para o
estabelecimento de uma linha de conduta para o tratamento destes riscos em relação
aos custos do empreendimento.
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Esta linha de conduta serve de base ao planejamento de gerenciamento de
riscos para o empreendimento e, na prática deste gerenciamento, pode resultar, entre
outras coisas:


Na decisão de se evitar a execução de uma determinada atividade
contida no grupo dos riscos mais graves, ou se for impossível evitar,
que sejam planejados processos de controle mais rigorosos às
atividades deste grupo de riscos;



No planejamento de processos menos rigorosos de controle das
atividades contidas no grupo de riscos de gravidade intermediária;



Na avaliação da quantidade de recursos que se faz vantajosa para o
controle das atividades contidas no grupo dos riscos menos graves.

Contratada pelos empreendedores, este empreendimento contou com uma
assessoria de gerenciamento que funcionou, durante a fase de execução da obra, em
paralelo com as equipes gerenciais da construtora, porém com um foco menor nas
atividades operacionais cotidianas, o que permitia um foco maior no desempenho dos
setores produtivos que, por diversos momentos, atuaram simultaneamente durante a
construção e seus resultados em função do cronograma de execução de serviços.
Esta equipe de consultoria em gerenciamento de obras atuou, também, nas
áreas de planejamento e replanejamento, controle de suprimentos, controle de
contratações, gerenciamento de projetos e controle de custos.
Os alertas preventivos e ações corretivas propostas pela gerenciadora em
relação às áreas acima descritas eram alinhadas semanalmente com a construtora e
reportadas mensalmente aos empreendedores, juntamente com os demonstrativos de
desempenho medidos pelos controles realizados.
Durante a execução da obra, houveram algumas alterações de escopo
realizadas por iniciativa dos empreendedores, que resultaram em na conclusão da
obra quatro meses após a data estipulada pelo cronograma original.
Mesmo com o impacto nos custos indiretos da obra, causados por este tempo
a adicional de quatro meses de obra, a observação dos riscos levantados para este
empreendimento e aplicação de diversos processos de controle e ações tanto
preventivas quanto corretivas resultaram na superação do objetivo de se concluir a
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obra dentro do orçamento, atingindo-se ainda uma economia da ordem de 2,38%,
conforme demonstra-se na figura 16, abaixo.

Figura 16 - Curva S final do empreendimento Atlas Office Park

Fonte: Elaborado pelo autor
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É importante destacar que a avaliação dos riscos representada no quadro
18Quadro 18, refere-se exclusivamente ao impacto destes riscos em relação aos
custos do empreendimento, de modo que para a completa composição do plano de
gerenciamento de riscos se faz necessário o complemento das análises e avaliações
dos riscos identificados em relação aos demais objetivos do empreendimento, tais
como por exemplo tempo e qualidade.

Quadro 19 - Nível de risco em relação ao CUSTO avaliado para o empreendimento

Fonte: Elaborado pelo autor

Calculando-se a média dos níveis de risco apresentados no quadro 18,
obtemos o nível médio de risco medido para este empreendimento em relação à sua
escala de referência proposta igual a 0,178 em uma escala que varia de 0,005 a 0,720,
de onde podemos concluir que o nível de gravidade de risco em relação a seus custos
medido para este empreendimento é da ordem de 25%.
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6 CONCLUSÕES

A lista dos grupos de riscos identificados e a graduação a estes atribuída em
função do nível de gravidade relacionada no quadro 18, cumpre o principal objetivo
deste estudo, pois apresenta, de maneira simplificada, os grupos de riscos mais
importantes em relação à impactos negativos durante a fase de construção, a serem
considerados por empreendedores da área de construção civil.
A pesar do trabalho de gerenciamento realizado na obra realizada em São
Paulo, não se aplicaram métodos de gerenciamento de riscos organizados e formais,
de modo que os riscos e seus tratamentos foram realizados, baseando-se
exclusivamente nas experiências individuais dos membros das equipes gerenciais que
atuaram na obra.
Observa-se que, neste caso, o nível de maturidade das equipes gerenciais,
tanto da construtora quanto da gerenciadora, em relação ao planejamento e
gerenciamento de serviços poderia ser classificado como nível 04, de acordo com a
escala proposta por Demira e Kocabas (2010, apud Serpell et al 2014) no quadro 1
acima.
No entanto em relação ao gerenciamento de riscos, o nível de maturidade das
equipes gerenciais atuantes não poderia ser classificado acima do nível 02, devido à
dependência exclusiva das experiências e competências individuais para o
gerenciamento de riscos.
Conclui-se, portanto, que a falta de um método estruturado de processos para
o gerenciamento de riscos poderia ter sido responsável pela obtenção de resultados
muito piores dos que foram obtidos, caso as experiências e competências individuais
dos membros atuantes no gerenciamento da obra fossem insuficientes para identificar
e tratar os riscos do empreendimento.
Observando-se o estudo de caso realizado por GAJEWSKA e ROPEL
(2011), nota-se que os riscos que foram por ela apontados como mais críticos em
relação aos custos que pertencem aos grupos de riscos apontados como mais críticos,
também no estudo realizado para a obra em São Paulo.
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Quadro 20 - Comparação entre os resultados obtidos para a obra de São Paulo e para a
obra em Gothenburg, por GAJEWSKA e ROPEL (2011)

Fonte: Elaborado pelo autor

Esta correlação entre os riscos apontados como mais graves em ambos
estudos reforça a validade de aplicabilidade da graduação apresentada no quadro 18
como referência para análise e avaliação de riscos para obras de diferentes conceitos
e em diferentes regiões.

120

Os resultados obtidos das análises e avaliações sobre os riscos identificados
e seus respetivos impactos negativos sobre os custos referem-se à construção do
empreendimento descrito no capítulo 5, nota-se, no entanto, que dos quatro riscos
componentes do grupo de riscos graduados como mais graves, os três abaixo
relacionados referem-se a fatores cuja influência da localização do empreendimento,
pode ser considerada mínima para a região metropolitana de São Paulo.


Riscos relacionados aos projetos;



Riscos relacionados ao ambiente interno da obra;



Riscos relacionados às falhas na execução de serviços.

O que nos permite concluir que, com exceção dos riscos relacionados ao
meio ambiente, estes resultados podem ser considerados válidos, também, para
outras obras de escopo semelhante, mesmo que localizadas em outras regiões.
Por outro lado, o quadro 18, nos alerta, também que ao se aplicar os
resultados obtidos neste estudo para obras localizadas em outras regiões, deve-se
realizar uma análise mais aprofundada sobre os riscos abaixo relacionados, que são
mais suscetíveis a alterações em função da localização da obra (Mubarak et al., 2017).


Riscos relacionados ao meio ambiente;



Riscos relacionados ao ambiente externo da obra;



Riscos relacionados ao atendimento às normas e regulamentações
vigentes.
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