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RESUMO
As obras públicas apresentam falhas na fase de viabilidade que resultam em custos
e cronogramas imprecisos que afetam a qualidade do produto entregue e
consequentemente não alcançam satisfatoriamente os benefícios pretendidos para a
sociedade. Esta pesquisa busca demonstrar a necessidade da aplicação do
gerenciamento de riscos para a melhoria das contratações de obras púbicas no
Brasil, com a utilização das ferramentas de análise de riscos nos instrumentos
técnicos de controle elaborados na fase interna das licitações pelos órgãos públicos,
com o objetivo de estruturar o processo de tomada de decisão do gestor público. O
tema é pouco difundido na concepção de obras públicas no Brasil, com as técnicas
de análise qualitativa e quantitativa para contenção e contingenciamento de riscos
de pouca aplicação pelos profissionais de engenharia com atuação no setor público.
Esta é uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, na qual foi realizado
um estudo de caso baseado nas informações disponibilizadas no processo licitatório
e no acompanhamento da execução da obra A. Foi avaliada a integridade dos
instrumentos técnicos de controle previstos na legislação e utilizado partes do
Método Brasiliano para detectar as principais fraquezas e ameaças intrínsecas ao
projeto, que poderiam ser tratadas na fase anterior a execução contratual, além da
interconectividade dos riscos. O estudo de caso apresentado foi capaz de identificar
por meio da análise de riscos qualitativa os principais fatores de risco: atraso no
processo de desapropriação da área, negligência à declividade acentuada do
terreno, como também pressões políticas para acelerar a contratação, todos
derivados das fases preliminar e interna do processo de licitação. Esses fatores de
risco são considerados sistêmicos, uma vez que ao se materializarem, foi
desencadeado um processo que gerou diversos fatores de riscos secundários. Em
consequência, as barreiras técnicas legais tiveram que ser adequadas de forma
improvisada na execução contratual. O presente estudo de caso demonstrou a falta
de integridade do arcabouço técnico produzido no processo licitatório. Diante da
situação atual, a utilização de técnicas de análise de risco, por parte do setor público
responsável pela execução de obras, deve fazer parte da fase interna de licitação,
em paralelo aos produtos técnicos que servirão de suporte para a tomada de
decisão do gestor público.
Palavras Chave: Análise de riscos. Obras públicas. Método Brasiliano. Licitação.

ABSTRACT
Risk analysis applied to public works control instruments in the structuring
stage of public procurement process
The public works contracts presents failures in the viability phase that result in
inaccurate costs and schedules that affect the quality of the delivered product and
consequently do not satisfactorily achieve the intended benefits for society. This
research seeks to demonstrate the need to apply risk management to improve public
works contracting in Brazil, using the risk analysis tools in the technical control
instruments elaborated in the structuring stage of public procurement process by
government and state-owned enterprises, with the objective of structuring decisionmaking process of the public manager. The theme is not well diffused in the design of
public works contracts in Brazil, with qualitative and quantitative analysis techniques
to containment and contingency of risks of little application by engineering
professionals working in the public sector. This is an exploratory research, with a
qualitative approach, in which a case study was conducted based on the information
provided in the public procurement and the supervision of execution of public work
contract called A. The integrity of the technical control instruments provided in law
was evaluated and the Brasiliano method was used to detect the main weaknesses
and intrinsic threats to the project, which could be addressed in the pre-contractual
stage, as well as risk interconnectivity. The case study presented was able to
demonstrate several flaws arising of structuring stage of public procurement process.
Through the qualitative risk analysis, the main risk factors identified were: delay in the
area’s expropriation process, neglected of steep slope of the building land, as well as
political pressures to accelerate hiring. These risk factors can be considered
systemic, once which they were materialized, a process were initiated that generated
several secondary risk factors. As a result, legal technical barriers had to be
improvised during contractual execution. The present case study demonstrated the
lack of integrity of the technical arrangement produced in the public procurement
process. Given the current situation, the use of risk analysis techniques, by the
government sector responsible for the execution of works contracts should be
performed in the structuring stage of public procurement process, in parallel with the
technical products that will support the decision making of the public manager.
Keywords: Risk analysis. Public works contracts. Brasiliano Method. Public
procurement.
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1 INTRODUÇÃO
Os investimentos em obras públicas de infraestrutura são objeto de estudo
recorrente pela relevância no cenário mundial ao proporcionar o desenvolvimento
das nações. Essas obras representam cerca de US$ 1,7 trilhão em todo o mundo ao
ano; equivalente ao PIB da 9ª economia mundial (CHARLES, 2011).
No

relatório

publicado

pelo

Fórum

Econômico

Mundial

sobre

a

competitividade global são apresentados indicadores de qualidade da infraestrutura
para 144 países (SCHWAB, et al, 2017). Ao correlacionar esses indicadores com o
PIB per capita foi verificado que países desenvolvidos apresentam indicadores de
qualidade de infraestrutura elevados, conforme Figura 1.
Figura 1 – Gráfico que apresenta correlação entre o PIB per capita e a qualidade da
infraestrutura dos países.

Fonte: (SCHWAB, et al, 2017), análise do Instituto Mckinsey and Company.

Dessa forma, para o desenvolvimento da infraestrutura nos países
emergentes são necessários volumes de recursos elevados, entretanto, há escassez
de poupança interna nesses países. Portanto, é fundamental a busca por novos
instrumentos para financiar a modernização da infraestrutura (SILVA FILHO,
POMPEMAYER, 2016).
Com isso, uma maior participação do setor privado torna-se essencial, em
função do volume dos recursos demandados (THE ECONOMIST, 2008):
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Prevê-se que as economias em desenvolvimento gastem 22 trilhões
de dólares em infraestrutura nos próximos 10 anos, dos quais a
China responderá por 43%, a Índia por 13%, a Rússia por 10% e o
Brasil por 5%.
[...]
A vasta escala de investimento exigirá mais dinheiro do setor
privado. Para atrair isso, os países em desenvolvimento precisarão
oferecer aos investidores um retorno decente e isso exigirá a reforma
de seus sistemas regulatórios e um movimento em direção aos
preços de mercado. Por sua vez, as necessidades de financiamento
de investimento massivo em infraestrutura poderiam encorajar o
desenvolvimento dos mercados domésticos de títulos, trazendo
benefícios adicionais no longo prazo.

Cabe salientar que a participação do setor privado em investimentos na área
de infraestrutura não é um fato novo. É possível observar que a América Latina foi o
principal destinatário do mundo desses recursos no período de 1990 a 2015
(Figura 2).
Figura 2 – Investimentos totais por regiões entre 1990 e 2015 (US$ milhões).

Leste da Ásia
e Pacífico

Europa e Ásia América Latina
Central

Oriente Médio
e Norte da
África

Sul da Ásia

África

subsaariana

Fonte: Ribeiro (2018).

Do montante total de recursos destinados pelo setor privado à América Latina,
observa-se na Figura 3 que a partir de 1995 esses investimentos começaram a ser
aplicados no Brasil.
Além do mais, de 1995 a 2015, parte significativa do montante destinado a
América Latina foi para o Brasil.
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Figura 3 – Comparativo dos investimentos realizados na
América Latina e no Brasil entre 1990 e 2015 (US$ milhões).
Demais países da
América Latina
Brasil

Fonte: Ribeiro (2018).

Portanto, a América Latina foi a região que mais obteve recursos do capital
privado para investimentos em infraestrutura, com isso o Brasil está entre os países
do mundo que mais captaram recursos do setor privado nesse período.
1.1 Da situação dos investimentos em infraestrutura no Brasil
O volume total de recursos destinados para a execução de obras na indústria
da construção civil foi de R$ 299 bilhões em 2016 no Brasil. Observa-se na Figura 4
que em média 37% desses recursos foram destinados para obras no setor público
no período de 2007 a 2016 (IBGE, 2007-2016).
Figura 4 – Gráfico com o percentual da participação das obras públicas
no montante de obras executadas por empresas da construção civil.

Fonte: IBGE - Pesquisa anual da construção civil (2007 a 2016).

Apesar do volume de recursos destinados, cabe citar a Inter B. (2016) que
divulgou um panorama dos investimentos em infraestrutura em 16.11.2016
(Tabelas 1 e 2):
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O Brasil investiu no ano passado 2,1% do PIB em infraestrutura,
frente 2,3% no ano anterior. [...] Um parâmetro amplamente aceito
indica que deveríamos estar investindo próximo a 3% do PIB apenas
para compensar a depreciação do capital fixo per capita e manter os
níveis de serviços. Já para modernizar a infraestrutura do País,
haveria necessidade de se investir estimados 5,5% do PIB por
aproximadamente duas décadas. Desta forma, o estoque de capital
público (capital investido em infraestrutura pelo setor público e
privado) se aproxima dos níveis que caracterizam uma infraestrutura
adequada às necessidades do país (ainda que não na fronteira da
modernidade) (p. 3).
Tabela 1 – Investimentos em Infraestrutura por setor no Brasil 2001/2011, 2012, 2013,
2014 e 2015, em % do PIB.

Fonte: Inter B. (2016).

Dos estudos realizados, a Inter B. (2016, p. 3) concluiu o seguinte sobre a
situação do Brasil:
Não há apenas a necessidade os investimentos, como melhorar a
eficiência com que são realizados. O país desperdiça um grande
volume de recursos que aplica por conta das conhecidas dificuldades
de execução concentradas no setor púbico. Questiona-se a
qualidade do investimento, seja por falta de um planejamento
abrangente, e de médio e longo prazo, pela fragilidade dos projetos
ou por falhas regulatórias. O resultado é que nem sempre os custos
incorridos entregam-se os benefícios prometidos.
O investimento em infraestrutura necessita ser uma política de
Estado; uma política bem desenhada, que conheça as obrigações do
Estado no âmbito do planejamento e regulação, e suas limitações no
plano do financiamento e execução. E inversamente, uma política
voltada a mobilizar o potencial de contribuição do setor privado –
sem subsídios ou artificialismos.
Na realidade, o envolvimento do setor privado se tornou
imprescindível, e não somente por conta da crise fiscal que assola
todas as instâncias do governo. Razão ainda mais importante é o
filtro que o setor privado estabelece quanto à qualidade dos projetos,
a eficiência na execução e os serviços resultantes. [...].

(grifos nossos e no original).
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Tabela 2 – Investimentos em infraestrutura por instância pública e
privada (R$ bilhões) 2007-2013, 2014 e 2015.

Fonte: Inter B. (2016).
Legenda: Em R$ bilhões e % do PIB

Verifica-se que, apesar do montante de R$ 123,7 bilhões investidos em
infraestrutura pelo Brasil em 2015 (2,10% do PIB), os recursos foram insuficientes
para a manutenção adequada da infraestrutura, e que para agravar a situação os
recursos aplicados na área são tomados de incertezas devido à falha na elaboração
dos projetos.
1.2 Desvios de recursos em obras públicas
O montante de recursos destinados ao setor da construção é relevante,
apesar de insuficiente. Porém, também é verificado que parte dessa destinação está
aquém do esperado devido ao elevado desvio de recursos públicos.
Charles (2011) afirma que na Índia mais de 50% dos projetos de obras viárias
apresentaram aditivos de custos superiores a 25%, e ainda acréscimos de tempo
acima de 50%. Ademais, mesmo com esses acréscimos de custos e prazo, os
serviços concluídos não foram satisfatórios.
As alterações de custos e prazo são atribuídas à falha de governança,
supervisão e, inclusive, a corrupção endêmica no setor da construção civil,
corroborada por diversas pesquisas globais que apontaram ser o setor mais corrupto
das indústrias (CHARLES, 2011).
Flyvberg, Holm e Buhl (2002) avaliaram as estimativas de custos para obras
de infraestrutura em 258 empreendimentos, com um somatório de US$ 90 bilhões,
em um período de 80 anos que compreendeu os cinco continentes (Figura 5).
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Foram comparados os custos tomados a partir da tomada de decisão de
construir aos custos finais ao término dos empreendimentos. Os resultados obtidos
apresentaram custos superiores em 90% dos projetos avaliados. Esses projetos
apresentaram custos finais 28% superiores aos custos estimados.

Escalada dos custos (%)

Figura 5 – Gráfico que apresenta a variação dos custos
estimados em relação aos custos realizados para projetos
de infraestrutura.

Ano da tomada de decisão de construir

Fonte: Flyvberg, Holm e Buhl (2002).

Flyvberg, Holm e Buhl (2002) demonstraram que as falhas nas estimativas de
custos são um fenômeno global e que ao serem utilizadas nos processos de tomada
de decisão para implantação de projetos de infraestrutura não representam a
realidade.
A implicação política disso é clara: nos debates e processos de
tomada de decisão sobre se um empreendimento de infraestrutura
deve ser construído, os legisladores, administradores, investidores,
representantes da mídia e outros agentes públicos que avaliam os
números não deveriam acreditar nas estimativas de custo e nas
análises de custo-benefício produzidas (FLYBJERG; HOLM;

BUHL, 2002, p. 279).

Portanto, a adoção de estimativas imprecisas, que se baseiam em
informações distorcidas, resulta em perdas para a sociedade que é financiadora da
infraestrutura pública.
Grubba, Berberian e Santillo (2017) citam Flyvberg, Holm e Buhl (2002) ao
apontarem que as explicações apresentadas são de que tais falhas decorrem de
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justificativas técnicas: falta de precisão na elaboração dos projetos, modelos de
previsão inadequados, e a falta de experiência dos planejadores.
Entretanto, se essa fosse a causa real para os erros de estimativa seria
esperada uma distribuição normal de erros com média próxima a zero, ou seja, uma
certa equivalência entre sub ou sobrestimativas. Assim, o problema não é de
imprecisão. Segundo Flyvberg, Holm e Buhl (2002) teorias psicológicas e políticas
explicariam melhor os problemas das estimativas.
O panorama do Brasil não é diferente, as execuções contratuais finalizadas
sem aditivos contratuais de custos são exceção; a prática mostra que obras públicas
concluídas apresentam aditivos contratuais que alcançam acréscimos de custos da
ordem de 24,9% recorrentemente, ou seja, próximo ao limite de 25% previsto na
lei nº 8.666/93 (Mendes, 2013).
No Quadro 1 constam os achados de auditoria recorrentes em 2013, nas
fiscalizações realizadas pelo TCU (Tribunal de Contas da União). Verifica-se que são
dezesseis achados, dos quais diversos apresentam relação com aditivos contratuais
(TCU, 2013b).
Quadro 1 – Achados de auditoria mais recorrente em 2013 nas
auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União.
Achado de auditoria
Sobrepreço/superfaturamento
Projeto básico/executivo deficiente
Restrição ao caráter competitivo da licitação
Fiscalização deficiente ou omissa
Descumprimento de determinação exarada pelo TCU
Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou
inadequado
Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços
Quantitativos inadequados na planilha orçamentária
Fragilidade ou deficiência na fase preparatória de
licitação do RDC
Acréscimos ou supressões em percentual superior ao
legalmente permitido
Licitação realizada em contemplar os requisitos mínimos
exigidos pela Lei 8.666/93
Ausência de termo aditivo formalizando alterações das
condições inicialmente pactuadas
Critério de medição inadequado ou incompatível com o
objeto real pretendido
O orçamento não é acompanhado das composições de
todos os custos unitários de seus serviços no Edital /
Contrato / Aditivo
Gestão temerária do empreendimento
Execução de serviços com qualidade deficiente
Demais achados
Total

Quantidade de Quantidade de
Achados
Obras
49
35
49
29
23
19
31
14
16
11

(*) % sobre
fiscalizações
25,74
21,32
13,97
10,29
8,09

11

10

7,35

8
8

8
8

5,88
5,88

7

7

5,15

8

6

4,41

6

6

4,41

14

5

3,68

4

4

2,94

6

4

2,94

17

4

2,94

7
117
381

4

2,94

(*) Percentual calculado sobre o total de fiscalizações (136).
Fonte: TCU (2013b).

17

Cabe trazer exemplo da conduta de empresas que executam obras públicas
no Brasil com o objetivo de burlar os processos licitatórios.
No âmbito da Operação Lava Jato, empresas líderes do mercado da
construção civil que utilizavam artifícios para enriquecimento ilícito celebraram
acordos de leniência com o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica)
e o MPF-SP (Ministério Público Federal em São Paulo) e declararam o seguinte
(CADE, 2019, p.1:2):
Os Signatários apresentam evidências de condutas anticompetitivas
consistentes em acordos para (i) fixação de preços, condições e
vantagens associadas; (ii) divisão de mercado entre concorrentes,
por meio da apresentação de propostas de cobertura, supressão de
propostas, subcontratação e promessa de colaboração em
negociações futuras; e (iii) troca de informações concorrencialmente
sensíveis. A Dersa dividiu essa licitação em cinco lotes, sendo que
todos foram objeto de conduta anticompetitiva.
Os Signatários relatam inclusive que, no momento de definição do
valor das propostas a serem apresentadas no certame (propostas
vencedoras e de cobertura), foram utilizados os termos da tabela
"Preços - Rodoanel - AMOR" que, justamente, representavam os
valores a serem ofertados no cenário do cartel, sendo que a tabela
"Preços - Rodoanel - BRIGA" continha os termos que seriam
utilizados para um cenário de disputa efetiva na licitação, o que não
ocorreu. De acordo com essas tabelas, os possíveis preços
competitivos - que seriam apresentados pelo consórcio liderado pela
Odebrecht em caso de disputa efetiva - eram, em média, 13,52%
inferiores aos preços que efetivamente foram apresentados (sendo
que para o Lote 4, a proposta apresentado foi 25% superior ao preço
que seria apresentado em uma proposta competitiva). Assim, os
Signatários sinalizam que, caso o acordo não fosse alcançado, os
consórcios
apresentariam
propostas
com
descontos
significativamente maiores. De forma geral, os Signatários destacam
o grande alinhamento entre as participantes do cartel, já que todas
as propostas vencedoras apresentaram percentual de desconto em
torno de 2,5% (entre 2,36% e 2,5%) em relação ao preço de
referência apresentado pela Dersa e, ainda, sua diferença em
relação à média das propostas de cobertura estava por volta de 1%
(entre 0,8% e 1,03%). (grifos no original).

Foram verificadas diversas condutas de má-fé das empresas: divisão de
mercado, troca de informações, fixação de preços e cobertura de propostas.
Portanto, necessita-se da adoção de medidas para redução dessas falhas em
obras públicas, com vistas a um processo que apresente integridade.
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1.3 Situação do gerenciamento em obras públicas
Carvalho, Paula e Gonçalves (2017) destacam que o objetivo universal de um
projeto de construção é a conclusão cumprindo o prazo e o orçamento, além de
atender aos requisitos de qualidade e demais especificações; e que para alcançar os
resultados devem ser destinados os recursos no gerenciamento do processo de
construção, e isso não pode ser feito sem um sistema de planejamento e controle.
O Project Management Institute (PMI) define projeto da seguinte forma:
[...] é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um
produto ou serviço único. A instituição enfatiza que o projeto é um
empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência
preestabelecida e lógica de eventos, com início e fim bem definidos.
Se destina a atingir um objetivo claro e único, sendo conduzido por
pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo,
recursos e qualidade (PMI, 2013).

O ciclo de vida de um projeto no gerenciamento pode ser dividido em cinco
etapas que demandam esforços, concomitantes ou não: iniciação, planejamento,
execução, controle e encerramento, conforme Figura 6 (PMI, 2013).
Figura 6 – Gráfico que apresenta as etapas do gerenciamento
em função do esforço por fase.

A

Fonte: PMI (2013).

Carvalho, Paula e Gonçalves (2017) concluíram em sua pesquisa que os
aspectos que impactaram no andamento das obras públicas que fizeram parte da
amostra, decorreram das fases de iniciação e de planejamento.
Observa-se na Figura 6 que nas fases de iniciação e planejamento há em
concomitância o início do desenvolvimento das fases de execução e controle, e de
que ainda não foram aplicados montantes elevados de recursos, tanto financeiros
quanto de tempo.
Portanto, cabe nessa fase de iniciação e planejamento medidas para a
redução de incertezas, uma vez que esse é o momento no qual há o encontro
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dessas fases.
O Quadro 2 apresenta os principais aspectos identificados nas obras públicas
da pesquisa de Carvalho, Paula e Gonçalves (2017): aumento de custo em todas as
obras, problemas com atrasos, escopo e contratos não definidos, além de gestão
obscura dos contratos (Carvalho, Paula e Gonçalves, 2017).
Quadro 2 – Resumo dos aspectos identificados nas obras públicas.
Definição
clara do
escopo

Contrato
definido

Tempo
aproximado de
atraso (dias)

Aumento
do custo

Gestão
clara do
contrato

Percalços
com a
sociedade

Percalços
com o meio
ambiente

Candiota

Sim

Sim

360

Sim

Sim

Não

Não

BRT – Sul

Sim

Sim

360

Sim

Sim

Sim

Não

UHE Teles Pires

Sim

Sim

-

Sim

Sim

Não

Não

Transnordestina

Não

Não

2.520

Sim

Não

Sim

Sim

Metrô de
Salvador

Não

Não

810

Sim

Não

Sim

Não

BR-163

Sim

Sim

973 a 2.526

Sim

Não

Não

Não

Empreendimento

Fonte: Carvalho, Paula e Gonçalves (2017).

O Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge), 5ª edição,
elaborado pelo PMI (2013), o qual serve de referência para a adoção de
metodologias para um adequado gerenciamento de projetos, pode ser dividido em
dez áreas do conhecimento.
O gerenciamento de riscos faz parte de uma das áreas do conhecimento de
gerenciamento de projetos do PMI (2013). Dessa forma, por apresentarem
características de projetos as obras públicas, deve-se adotar para a execução
dessas obras no setor público o gerenciamento de riscos.
O Guia PMI (2013) define o gerenciamento de riscos como: “o processo de
identificação, análise, desenvolvimento de respostas e monitoramento dos riscos em
projetos, com o objetivo de diminuir a probabilidade e o impacto de eventos”.
Cabe trazer o posicionamento de Altounian (2015, p. 558) sobre o
gerenciamento de riscos em obras públicas no Brasil:
Essa talvez seja a grande ausência nos empreendimentos públicos.
Gestão ou gerenciamento de riscos busca a antevisão de eventos
incertos no futuro que possam prejudicar o andamento do
empreendimento e adoção das medidas que os combatam ou, até,
auxiliar a superação da expectativa em alguns casos.

Dessa forma, é necessário que seja aplicado o gerenciamento de riscos em
obras públicas.
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O TCU (2018) apresentou uma linha do tempo da história recente da evolução
dessa área de conhecimento, a qual inicia a partir de 1921, conforme Figura 7.
Figura 7 – Linha do tempo da evolução recente do gerenciamento de riscos.

Fonte: TCU (2018).

Ressalte-se que o gerenciamento de riscos não cobre a total certeza,
tampouco a total incerteza, entretanto, abrange um espectro de incerteza previsível
que contempla a maior parte do que pode ocorrer com projetos (Salles, et al.,2016) ,
conforme Figura 8.
Figura 8 – Espectro do gerenciamento de riscos.

Fonte: Salles, et al., 2006.

1.4 Panorama do setor público quanto ao gerenciamento de riscos
Em 2015 foi apresentado pelo TCU um levantamento de governança pública,
no qual foi avaliada a adoção de práticas de gestão de riscos em
7.770 organizações públicas de todo o país (Figura 9).
O TCU (2015) obteve como resultado que dentre as diversas questões de
governança pública, a gestão de riscos nas organizações foi a que se apresentou
em uma fase inicial dentre todas as questões.
Observa-se na Figura 9 que as organizações públicas independente de serem
do âmbito federal, estadual ou municipal apresentam um quadro no qual 70% estão
em um processo inicial de implantação de gestão de riscos.
É possível concluir que apenas cerca de 10% das organizações públicas
apresentam um estágio aprimorado de gestão de riscos.
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Figura 9 – Gráfico com avaliação das práticas de gestão de riscos
em organizações públicas.

Fonte: TCU (2015).

Diante dessas constatações, isso leva ao questionamento de quais são os
tipos de organizações públicas que apresentam características aprimoradas de
gestão de riscos.
O estudo do TCU (2013a) avaliou o nível de maturidade nas organizações
públicas em função do tipo de constituição de cada instituição: autarquia (Banco
Central), empresa pública (Caixa Econômica Federal) e sociedade de economia
mista (Sabesp).
É possível constatar na Figura 10 que a gestão de riscos nas organizações
públicas apresenta níveis de maturidade superiores quanto mais próximas do setor
privado. Isso se deve ao fato de que as sociedades de economia mista, como
também as empresas públicas apresentam maior flexibilidade para mudanças.
Em contrapartida, quanto mais próximo ao setor público, o próprio arcabouço
jurídico se apresenta refratário a mudanças.
Figura 10 – Gráfico com percentual de entidades por nível de
maturidade de gestão de riscos

Fonte: TCU (2013a).
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O panorama do setor público demonstra que a gestão de riscos nas
organizações públicas encontra-se em estágio inicial, e de que quanto mais próxima
ao setor público mais lento será o processo de maturação.
Tal fato foi levantado por Caldeira (2015) que avaliou o nível de maturidade
dos órgãos públicos na aplicação dos conceitos de gerenciamento de riscos, devido
à modalidade de contratação integrada contemplada no ordenamento jurídico
(Figura 11).
Figura 11 – Gráfico que apresenta a maturidade em relação às fases de
identificação e as análises quantitativa de riscos.

Fonte: Caldeira (2015).

Para Caldeira (2015) apesar da previsão expressa no ordenamento jurídico, a
maioria das contratações realizadas apresentaram baixo nível de maturidade.
1.5 Problema da pesquisa
No atual cenário que os projetos apresentam falhas na fase de viabilidade que
resultam em imprecisões quanto aos custos e prazos, afetando a qualidade do
produto entregue e consequentemente não alcançam satisfatoriamente os
benefícios pretendidos, é necessário um planejamento e controle dos investimentos
devido aos riscos dos projetos.
No estudo de um novo investimento é necessário analisar a viabilidade, pois
tomar decisões somente de forma intuitiva é arriscado. Portanto, um planejamento
eficaz é essencial para o sucesso, pois permite analisar as oportunidades de
sucesso e o retorno do empreendimento.
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Esta pesquisa busca através do gerenciamento de riscos a melhoria das
contratações de obras púbicas no Brasil, com a utilização das ferramentas da
análise de riscos nos instrumentos de controle elaborados na fase interna das
licitações, com o intuito de estruturar o processo de tomada de decisão.
A motivação da pesquisa é a ausência da utilização da análise de riscos e a
possibilidade de ser aplicada nas modalidades de contratação de obras públicas,
visto que independentemente do tipo de contratação há a variabilidade de riscos
nesses projetos.
Para isso, é importante estar em sintonia com o meio, ou seja, estar ciente
dos riscos, para poder minimizá-los e assim obter êxito no projeto. Dessa forma,
apesar de haver metodologias para o gerenciamento de riscos, o assunto não é
difundido no setor público com foco em obras públicas.
Assim, para o alcance do objetivo será necessária à utilização de diversas
ferramentas da análise de riscos: matriz de riscos, matriz de impacto cruzado, entre
outras.
Diante de um ambiente impreciso, este estudo apresenta o seguinte
problema: como a ciência da análise de riscos pode contribuir para uma tomada de
decisão do gestor público que torne o produto da fase interna para contratação de
obras

públicas

de

infraestrutura

um

processo

com

maior

integridade

e

transparência?
1.6 Delimitação do tema
Um estudo de caso de uma obra de pública realizada no município de
São Paulo desde a fase interna de licitação até a execução contratual, com a
aplicação de partes do Método Brasiliano nos produtos elaborados nas diversas
fases.
1.7 Justificativa
A pesquisa se justifica pelo potencial de aderência da análise de riscos em
obras públicas de infraestrutura, com vistas de avaliar as contenções e os
contingenciamentos de riscos, uma vez que está previsto na legislação
indiretamente dispositivos para a mitigação dos riscos.
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A proposta é que as ferramentas de análise de riscos sejam utilizadas em
qualquer órgão da administração pública na fase interna dos processos licitatórios,
adequando-a para as particularidades de cada órgão.
Por fim, é fato o tema ser pouco difundido na concepção de obras públicas no
Brasil, sendo as técnicas de análise qualitativa e quantitativa para contenção e
contingenciamento de riscos de pouca aplicação pelos profissionais de engenharia
com atuação no setor público.
1.8 Objetivo
O objetivo do trabalho é indicar a necessidade da utilização da análise de
riscos por meio de uma abordagem conjunta, qualitativa e quantitativa, para que
subsidie a tomada de decisões em obras públicas, na fase anterior a execução
contratual.
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2 METODOLOGIA
O estudo é caracterizado quanto aos objetivos, como uma pesquisa
exploratória, cujo objetivo é abordar o assunto de modo a torná-lo mais claro ou
construir questões importantes para a condução da pesquisa.
Foram utilizadas técnicas de coleta de dados para o desenvolvimento da
pesquisa: observação não participante, que para Lakatos e Marconi (2003) é a
utilização dos sentidos para obtenção de determinados aspectos da realidade, dos
fatos ou fenômenos que se deseja estudar; pesquisa documental, definida como a
que utiliza materiais que ainda não receberam análise aprofundada, a fim de
selecionar, tratar e interpretar a informação bruta.
Neste estudo foi utilizada como fontes documentais revisão bibliográfica de
normas, artigos científicos além de um levantamento sobre os processos licitatórios.
A abordagem da pesquisa foi qualitativa, cuja característica relevante é a
predominância da descrição: com o foco principal em descrever, compreender e
interpretar os fatos, em detrimento de medições (MARTINS; THEÓPHILO, 2007).
Realizou-se o levantamento das informações técnicas disponibilizadas pela
Administração Pública sobre o tema, por meio de informações obtidas através de
meio eletrônico.
O estudo de caso é baseado nas informações disponibilizadas no processo
licitatório da obra pública objeto de estudo, e tem como objetivo avaliar a integridade
dos instrumentos de controle previstos na legislação, como também se com a
utilização das ferramentas de análise de risco seria possível detectar as principais
fraquezas e ameaças do projeto.
Por fim, o trabalho envolve três temas, que se interseccionam: a fase interna
das licitações de obras públicas, a análise de riscos e tomada de decisões e os
instrumentos de controle de obras públicas.
Esses temas convergem para o cerne da pesquisa, ou seja, propor que a
análise de riscos seja incorporada na fase interna das licitações de obras públicas, a
fim de assegurar um processo licitatório isonômico, com maior integridade e que
mitiguem as alterações contratuais durante a execução contratual.
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3 CONTRATAÇÃO E RISCOS EM OBRAS PÚBLICAS
3.1 Legislação
A Constituição Federal (1988) prevê que para a contratação de obras públicas
é necessária realização de um processo licitatório. Compete a União estabelecer as
normas gerais de licitação e contratação para todas as modalidades de contratação.
Para isso, diversos normativos legais foram estabelecidos com o objetivo de
atender ao disposto na Carta Magna, entre outros que já existiam a época, dentre os
quais se destacam:
•

lei nº 8.666/93: institui normas para licitação e contratos da administração
pública;

•

lei nº 12.462/11: institui o regime diferenciado de contratações públicas;

•

lei nº 101/00: estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal;

•

PPA, LDO e LOA: são leis de iniciativa do Poder Executivo, as quais podem
ser resumidas por apresentarem o programa estratégico do governante
durante o seu mandato, denominado Plano Plurianual (PPA); um programa
tácito no qual constam as principais diretrizes, denominado Lei de Diretrizes
Orçamentária (LDO); e um programa operacional no qual constam as
despesas previstas, denominado Lei Orçamentária Anual (LOA).
Altounian (2015, p. 42) apresentou o conjunto das principais normas que

devem ser observadas para a contratação de obras públicas (Figura 12).
Figura 12 – Conjunto de leis, normas, deliberações e
procedimentos a serem observadas em obras públicas.

Fonte: Altounian (2015).
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Cabe trazer os dispositvos legais que tratam sobre concessões, regidos pela
lei nº 8.987/95 e pela lei nº 11.079/04. Nas modelagens de contratação previstas
nessas legislações as obras públicas são realizadas de forma indireta, através de
parte dos investimentos serem do setor privado.
O processo para a realização de obras públicas apresenta diversas fases, que
podem ser segmentadas da seguinte forma: fase preliminar, fase interna, fase
externa, fase contratual e fase posterior a contratação,conforme Figura 13.
Figura 13 – Fluxograma de procedimentos para contratação de obras públicas.

Fonte: TCU (2014a).

O TCU (2014a) definiu que a fase preliminar têm como objetivo a identificação
das necessidades, estimativa de recursos e a escolha da melhor alternativa para o
atendimento da sociedade. Essa fase é de fundamental importância para a tomada
de decisão de licitar, porém, geralmente é negligenciada.
A fase interna da licitação tem como objetivo o detalhamento do objeto a ser
contratado, além do estabelecimento dos requisitos para o recebimento das
propostas dos interessados em contratar com o setor público.
O momento de início da terceira fase se dá com a publicação do edital e
encerra com a assinatua do contrato. Esse momento é relevante para o processo de
contratação, pois os interessados em contratar com o setor público iniciam sua
participação na execução da obra pública.
A quarta etapa se inicia com a assinatura do contrato e a emissão da ordem
de serviço e será encerrada com o termo de recebimento definitivo da obra.
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Por fim, a últma etapa ocorre após o recebimento definitivo, na qual é iniciada
a utilização do bem público construído. Nessa etapa estão incluídas tanto a
operação quanto a manutenção, com vistas ao prolongamento da vida útil e dos
benefícios para o qual foi projetada.
Destaca-se que os órgãos públicos participam diretamente de todas as
etapas, e além do mais é atribuição exclusiva desses as fases preliminares e
internas (Figura 14). Portanto, a qualidade do bem público a ser construído depende
do planejamento adequado por parte desses órgãos.
Figura 14 – Fases do ciclo de vida de uma obra pública.

Fonte: Rocha (2005).

Por fim, essas fases apresentam interdependência e devem ser seguidas
para a obtenção de um resultado satisfatório, uma vez que a falta de informações
em determinadas etapas, eleva os riscos do projeto ao se evoluir de etapa, conforme
Altounian (2015, p. 57):
A explicação para o cumprimento ordenado dessas etapas é simples.
Basicamente se resume ao fato de que quanto menos preciso for o
conjunto de informações para se avançar de fase, maior o risco de
prejuízos ao proprietário da obra.

3.2 Regime de contratação de obras públicas
3.2.1 Previstos pela lei nº 8.666/1993
O art. 10 da lei nº 8.666/1993 dispõe sobre os seguintes regimes de
contratação de obras públicas previstos para execução indireta (pelo setor privado):
empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa e empreitada
integral.
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Os regimes amplamente utilizados no setor público são o de empreitada por
preço global e o de empreitada por preço unitário. Diante disso, nesta dissertação o
foco será nesses regimes.
Inicialmente, Rocha (2005, p.37) descreve a seguinte característica em
comum entre os regimes de empreitada:
O contrato de empreitada, qualquer que seja a sua modalidade,
caracteriza-se pela prévia especificação do que vai ser executado,
pela prefixação do preço do empreendimento, pela autonomia do
empreiteiro na condução da obra e pela sua completa
responsabilidade técnica e econômica por toda a execução do objeto
do ajuste.

A empreitada por preço global ocorre quando a contratação da obra for por
um preço certo e total. Ou seja, nesse regime de contratação os riscos de haver
divergências no projeto são de responsabilidade do interessado contratado pelo
setor público.
Diante dessa situação, cabe trazer o art. 47 da lei nº 8.666/1993:
Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for
adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global,
a Administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital,
todos os elementos e informações necessários para que os licitantes
possam elaborar suas propostas de preços com total e completo
conhecimento do objeto da licitação.

Altounian (2015) conclui que para a contratação pelo regime de preço global
a questão do risco é tão relevante que o art. 47 reiterou a necessidade que os
elementos caracterizem suficientemente o objeto a ser contratado.
Justen Filho (2016, p. 200) tece considerações ao encontro de Altounian
(2015) quanto à relevância do projeto na empreitada por preço global e como há
relação com os riscos do contratado e do setor público:
Outra questão problemática envolve o risco assumido pelo particular.
Pretende-se que a empreitada global imporia ao particular o dever de
realizar o objeto de modo integral, arcando com todas as variações
possíveis. Vale dizer, seriam atribuídos ao contratado os riscos por
eventuais eventos supervenientes, que pudessem elevar custos ou
importar ônus imprevistos inicialmente. Essa concepção é
equivocada, traduz enorme risco para a Administração e infringe os
princípios fundamentais da licitação.
Como regra geral, a partilha de riscos em contratações
administrativas obedece ao princípio geral de que o particular não
responde por efeitos decorrentes de força maior, caso fortuito, ato do
príncipe, sujeições imprevistas ou fatos imprevisíveis, ou, se
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previsíveis, de consequências incalculáveis. [...]
Daí decorre que a contratação, ainda quando pactuada por
empreitada por preço global, não transfere para o contratado os
riscos por eventos desconhecidos ou imprevisíveis, não cogitados
nem mesmo pela própria Administração.

Dessa forma, para a utilização da empreitada por preço global o setor público
deve dirimir as incertezas nas fases preliminar e interna para que no momento de
publicação do edital os interessados apresentem propostas equivalentes, para que
seja possível a avaliação pelo setor público. Em consequência os riscos serão
mitigados na execução contratual.
A empreitada por preço unitário ocorre quando se contrata a execução da
obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Ou seja, nesse
regime de contratação os riscos de haver divergências no projeto são de
responsabilidade do setor público.
No Quadro 3 Carneiro, Pitorri e Medeiros (2006) apresentam uma série de
elementos que possuem características distintas em função do tipo de regime de
contratação. Dessa forma, a opção por determinado regime passa pelo critério de
quais elementos busca-se um maior rigor.
Quadro 3 – Modalidade de contratação em relação aos elementos de escolha.
Regime de contratação

Administração Preço unitário Preço global Chave na mão

Risco da contratante

Alto

Médio

Pequeno

Pequeno

Risco da contratada

Pequeno

Médio

Alto

Alto

Flexibilidade

Alta

Alta

Pequena

Pequena

Necessidade de controle

Alta

Alta

Média

Pequena

Maturidade da definição do escopo

Média

Pequena

Alta

Pequena

Disponibilidade do produto no mercado

Pequena

Média

Alta

Pequena

Previsibilidade dos custos

Pequena

Pequena

Alta

Alta

Preço total

Pequeno

Pequeno

Médio

Alto

Fonte: Carneiro, Pitorri e Medeiros (2006)

3.2.2 Previsto pela lei nº 12.462/11
A contratação integrada ou semi-integrada é uma nova modalidade de
contratação entre o setor público e o setor privado para execução de obras
públicas, previsto pela lei que instituiu o regime diferenciado de contratação.
Segundo Albuquerque (2012) diversos países têm promovido estudos sobre
esse tipo de contratação, como Estados Unidos, Reino Unido, Arábia Saudita,
Coréia e Japão, por exemplo.
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A legislação brasileira que regulamenta a contratação integrada foi
sancionada devido aos eventos esportivos realizados em 2014 e 2016, que
justificavam sua utilização com vistas à redução de prazos na execução das obras.
Porém, para Baeta (2014) a redução de prazos para utilização da
modalidade de contratação integrada não se justifica, pois ao se comparar as
etapas de execução, o tempo decorrido é praticamente idêntico às demais
modalidades de contratação no serviço público.
Entretanto, apesar de inicialmente não ser justificável pela questão de prazo
a contratação integrada, o art. 73 do Decreto Federal 7581/11 inova no campo
legal do Brasil ao transferir a responsabilidade da execução do projeto básico do
setor público para o setor privado.
Dessa forma, o setor privado será responsável tanto pela elaboração do
projeto quanto pela execução da obra, portanto assumirá os riscos do projeto.
Art. 73. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, poderá ser
utilizada a contratação integrada, desde que técnica e
economicamente justificada.
§ 1º O objeto da contratação integrada compreende a elaboração e o
desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de
obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes,
a pré-operação e todas as demais operações necessárias e
suficientes para entrega final do objeto.
§ 3º O anteprojeto deverá possuir nível de definição suficiente para
proporcionar a comparação entre as propostas recebidas das
licitantes.(grifo nosso).

Caberá à administração a elaboração de um anteprojeto de engenharia, que
obrigatoriamente

possua os

elementos necessários para que

não haja

descaracterização do objeto a contratar e ainda conforme art. 75 elaborará um
orçamento estimativo.
Art. 75. O orçamento e o preço total para a contratação serão
estimados com base nos valores praticados pelo mercado, nos
valores pagos pela administração pública em contratações similares
ou na avaliação do custo global da obra, aferida mediante orçamento
sintético ou metodologia expedita ou paramétrica. (grifo nosso).

Ainda, a legislação veda as alterações contratuais quando adotada a
modalidade de contratação integrada, exceto em casos excepcionais.
Art. 76. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada,
fica vedada a celebração de termos aditivos aos contratos firmados,
exceto se verificada uma das seguintes hipóteses:
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I - recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso
fortuito ou força maior;
II - necessidade de alteração do projeto ou das especificações para
melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da
administração pública, desde que não decorrentes de erros ou
omissões por parte do contratado, observados os limites previstos no
§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. (grifo nosso).

Conforme regulamentado pelo Decreto Federal 8080/13, poderá ser
considerada uma taxa de risco compatível com o objeto licitado e as contingências
atribuídas ao contratado através de metodologia definida, sendo que essa taxa
não será incorporada ao BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), e sim servirá para
aceitabilidade das propostas das empresas privadas.
Art. 75 § 1º Na elaboração do orçamento estimado na forma
prevista no caput (Art. 75.), poderá ser considerada taxa de risco
compatível com o objeto da licitação e as contingências
atribuídas ao contratado, devendo a referida taxa ser motivada
de acordo com metodologia definida em ato do Ministério
supervisor ou da entidade contratante.
§ 2º A taxa de risco a que se refere o § 1º não integrará a parcela
de benefícios e despesas indiretas - BDI do orçamento estimado,
devendo ser considerada apenas para efeito de análise de
aceitabilidade das propostas ofertadas no processo licitatório.
(grifo nosso).

3.2.3 Concessões comuns e as parcerias público-privadas (PPP)
Guimarães (2016) expõe que as concessões de serviço público são contratos
firmados entre empresas privadas e o setor público, cujo objeto é a prestação de
serviços públicos usufruídos diretamente pelos usuários. Esse tipo de concessão
engloba, em regra, a execução de obra pública.
A concessão de serviço público apresenta duas tipologias: concessões
comuns e as concessões patrocinadas. Elas constituem alternativa para viabilização
de projetos de infraestrutura tanto para construir, como atualizar e ampliar
instalações públicas que demandam aportes consideráveis de recursos e longos
períodos de execução.
Nessa modelagem de contratação o setor privado assume um papel maior em
atividades de planejamento, financiamento, projeto, construção, operação e
manutenção dos bens públicos (Figura 15). Dessa forma, os riscos associados ao
projeto são transferidos para a parte em melhor posição para gerenciá-los.
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Figura 15 – Os cincos principais componentes de uma
PPP ou Concessão.

Fonte: PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO (2018).

A Prefeitura do Rio de Janeiro (2018, p. 8) elaborou o Manual de Introdução
ao Conceito de PPP e Concessões, no qual relacionou as principais vantagens para
esse tipo de contratação:
a. permite que o valor do investimento possa ser diferido ao longo de
toda vida do ativo;
b. possuem um histórico sólido de entrega tanto com relação ao
cronograma, quanto ao orçamento;
c. as limitações do orçamento público e a constatação de que
determinadas atividades são desempenhadas com maior eficiência
pelo setor privado, permite ao setor público a realização de projetos
de relevante impacto social com menor comprometimento do
orçamento;
d. permite a transferência de riscos para o setor privado e fornecem
incentivos para que os ativos sejam mantidos adequadamente;
e.com uma visão de longo prazo, podem gerar eficiência, reduzindo
os custos tanto de construção quanto os custos do ciclo de vida em
geral;
f. podem incorporar métricas de acompanhamento de nível de
serviço, incentivando uma forte orientação de atendimento ao cliente.

A concessão comum de serviços públicos foi prevista no art. 175 da
Constituição Federal e regulamentada pela lei nº 8.987/1995, a qual dispõe no art.
2º, incisos II e III, as seguintes definições:
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II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita
pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco
e por prazo determinado;
III - concessão de serviço público precedida da execução de obra
pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma,
ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público,
delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade
de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que
demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco,
de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e
amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo
determinado.

Esse tipo de concessão é estruturado em duas fases: a primeira é
denominada a fase preparatória, na qual o concessionário investe para a execução
da infraestrutura necessária para a disponibilização do serviço; enquanto que a
segunda é a denominada fase de operação, na qual serão amortizados os
investimentos

realizados

através

do

recebimento

de

tarifas

durante

a

disponibilização do serviço (Figura 16).
Figura 16 – Estrutura de concessão comum.

Fonte: Guimarães (2016).

Além das concessões de serviços comuns, há também as parcerias públicoprivadas (PPP), as quais se diferenciam daquelas pela necessidade de
contraprestação por parte do poder público para viabilizar a operação.
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As PPP se dividem em duas modalidades: concessão patrocinada e a
concessão administrativa as quais são regidas pela lei nº 11.079/04 que assim as
define em seu art. 2º:
§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou
de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários
contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.
§ 2º Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços
de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta,
ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de
bens.
§ 3º Não constitui parceria público-privada a concessão comum,
assim entendida a concessão de serviços públicos ou de obras
públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público
ao parceiro privado.

A estrutura para a realização das PPP é semelhante a das concessões de
serviços comuns, apresentando as seguintes distinções: possibilidade de aportes por
parte do setor público na fase preparatória; pagamento de contraprestação pelo
setor público, possibilidade de receitas alternativas e aportes públicos na fase de
operação.
Diante das modelagens previstas para concessões, Guimarães (2016)
distingue os contratos convencionais para contratação de obras públicas e serviços
de engenharia dos contratos que se configuram como concessões:
distinção quanto à abrangencia do objeto: uma vez que o objeto dos
contratos de obra pública está delimitado única e exclusivamente à
execução de uma obra, a partir da disponiblização de um projeto pelo
setor público, enquanto que a concessão apresenta-se mais ampla
em busca da prestação do serviço público;
distinção na identidade do tomador: um contrato de obra é executado
pelo contratado no interesse exclusivo da Administração Pública, na
acepção de ser a obra encomendada, recebida e paga pela
Administração Pública. Já a concessão comum pressupõe a
prestação de um serviço diretamente aos usuários e não à
Administração.
distinção quanto ao nível de autonomia de gestão: nos contratos
ordinários, como o contrato de obra pública, o contratado goza de
pouca autonomia de gestão, pois seu escopo fundamental será
executar fielmente o projeto que foi provido e disponibilizado pela
Administração. Já as concessões, diversamente, não pressupõem a
disponibilização de projetos exaustivamente detalhados ou
específicos. Os estudos que acompanham os programas de
concessão são mais genéricos e têm foco no alcance de resultados
(outputs) e não na especificação dos meios.
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distinção quanto à responsabilidade de longo prazo: outra diferença
que poderia ser apontada reside no fato de que o concessionário
assume uma responsabilidade de longo prazo sobre as obras e bens
que são objeto da concessão; o que não se verifica na contratação
convencional.

Diante das dinstinções que as concessões apresentam sobre as modelagens
de contratação convencional de obras públicas, é necessário o entendimento de
como tomar a melhor decisão na escolha do regime de execução de uma obra
pública, tendo em vista que ambas as modelagens estão previstas no arcabouço
jurídico.
Dessa forma, é fator determinante a capacidade de geração de receita que
um projeto apresenta, uma vez que as concessões necessitam de fontes de receitas
capazes de amortizar os investimentos realizados.
Portanto, quanto maior a capacidade de geração de receita de um projeto,
maior são as chances de viabilização de concessões, uma vez que as alternativas
de projetos adquirem a capacidade de se autofinanciarem, conforme Figura 17.
Figura 17 – Capacidade de geração de receita em relação às
alternativas para viabilização de projetos.

Fonte: PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO (2018).

3.2.4 Value for Money
Diante do cenário de qual regime de contratação adotar para a realização de
investimentos em infraestrutura, o gestor público necessita tomar uma decisão que
passa pela valoração do projeto a ser realizado.
Cabe ressaltar que essa decisão pode decorrer da necessidade da
participação de capital de terceiros, uma vez que o setor público apresenta
dificuldades fiscais para a realização de investimentos em infraestrutura.
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Essa tomada de decisão técnica passa necessariamente pelo gerenciamento
de riscos, uma vez que as variações de regimes apresentam transferências de riscos
entre o setor público e o setor privado a serem abordados.
Diante desse quadro cabe trazer o conceito denominado Value for Money
(VfM), que é o valor resultante da diferença entre o custo total de um projeto nos
moldes tradicionais de contratação com o custo total do projeto modelado como uma
concessão.
Para determinação do VfM é necessário o conhecimento dos custos que
impactam no projeto. A AASHTO (American Association of State Highway and
Transportation) em 2014 os definiu como: custo base, auxiliar, de financiamento, de
riscos retidos e de neutralidade da competição.
Dessa forma, um projeto que o objetivo é a transferência os riscos ao setor
privado há de se comparar a vantajosidade para o setor público nessa operação.
Essa comparação se dá através da análise dos riscos contidos no projeto.
A AASHTO (2014) apresentou uma simulação (Figura 18) na qual o custo
para a realização de um empreendimento seria de 114 milhões de dólares pelo
método convencional de contratação. Em contrapartida foi apresentado um custo de
105 milhões de dólares para o mesmo projeto com o modelo de PPP.
Figura 18 – Comparativo entre uma
contratação convencional e uma PPP
resultando no VfM.

Fonte: adaptado da AASHTO (2014).
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Observa-se na Figura 18 que os custos com os riscos retidos do projeto foram
reduzidos substancialmente ao serem transferidos do setor público para o setor
privado. Cabe a ressalva que os custos base, auxiliares e de financiamento
apresentaram no modelo de PPP uma elevação em comparação à modelagem
convencional.
Por fim, se o principal custo de uma contratação convencional que responde
por mais de 60% do custo total apresentar variações significativas pode
descaracterizar a tomada de decisão pela PPP, uma vez que o gerenciamento de
risco não cobre a total incerteza.
3.3 Comparativo entre os regimes e alocação de riscos
Os principais regimes de contratação de obras públicas apresentam
características distintas, como o prazo pactuado, o valor mínimo a ser contratado,
entre outras (Quadro 4).
Quadro 4 – Comparativo entre os contratos convencionais e
as concessões comuns e PPP.

Fonte: PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO (2018).

Verifica-se no Quadro 4 o abordado nesta seção que a modelagem de
contratação impacta na alocação de riscos ao setor público e ao privado.
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A modelagem prevista na lei nº 8.666/93 (design-bid-build) não aloca riscos
ao ente privado, somente compartilha os riscos do projeto e da construção do
empreendimento.
nº 12.462/11

Enquanto que na contratação integrada prevista na lei

(design-build),

o

setor

privado

assume

riscos

quanto

ao

desenvolvimento do projeto e do recebimento, além de compartilhar os riscos de
construção, controle de qualidade e força maior com o setor público (Quadro 5).
Quadro 5 – Riscos típicos assumidos e compartilhados em função do modelo
de contratação pelo setor público e pelo setor privado.
Risco

Design-bid-build

Design-build

Design-build-finance
operate-maintain

Mudança no escopo

Público

Público

Público

Aprovação ambiental

Público

Público

Público

Projeto

Compartilhado

Privado

Privado

Condições do solo

Público

Público

Compartilhado

Construção

Compartilhado

Compartilhado

Privado

Controle de qualidade

Público

Compartilhado

Privado

Recebimento da obra

Público

Privado

Privado

Financiamento

Público

Público

Privado

Força maior

Público

Compartilhado

Compartilhado

Fonte: adaptado do Virginia Department of Transportation (2015).

Por fim, as concessões comuns e as parcerias público-privadas se
apresentam inversamente oposta à lei nº 8.666/93 quanto à alocação de riscos,
tendo em vista que grande parte dos riscos alocados ou são de responsabilidade do
setor privado, ou ao menos compartilhado com o setor público.
3.4 Riscos em obras públicas
Uma obra pública é um projeto único, portanto sua existência apresenta
incertezas sobre a ocorrência de um ou mais eventos que influenciam nos
objetivos a serem alcançados.
O que se observa é que os investimentos em infraestrutura apresentam
valores finais superiores aos inicialmente previstos devido as incertezas existentes
e não consideradas pela administração no projeto básico, independentemente se o
projeto foi elaborado pela própia administração ou por terceiros.
Portanto, os projetos estão repletos de fatores que podem reduzir as
chances de sucesso, ou seja, fatores que podem prejudicar o produto exclusivo a
ser realizado conforme o prazo e o custo definido.
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Cabe trazer Valle et al. (2010, p. 36) que faz a seguinte afirmação, “Projetos
bem sucedidos são aqueles que entregam o produto ou serviço especificado
dentro do escopo, prazo, orçamento e com qualidade”. Cabe a ressalva que, tanto
o prazo, quanto o custo são influenciados pelas condições incertas a que o projeto
está sujeito.
Rocha (2005) identificou os principais riscos para os empreendimentos de
infraestrutura urbana no munícipio de São Paulo após

sua pesquisa junto as

empresas (Quadro 6) .
Quadro 6 – Riscos nos empreendimentos de infraestrutura urbana do munícipio de
São Paulo.

Fonte: Rocha (2005).
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Ademais, Rocha (2005, p. 50) apresentou a seguinte consideração sobre a
importância do tratamento dos riscos:
Tratá-los de forma adequada, através do planejamento adequado
do gerenciamento dos riscos, da identificação, da análise
qualitativa, da análise quantitativa, do planejamento de resposta aos
riscos e do controle e monitoramento dos riscos trará uma melhoria
na qualidade do gerenciamento do empreendimento, aumentando
as chances de manter o patamar de qualidade esperado para o
negócio.

Com isso, para uma estimativa adequada de recursos, custos e prazos é
necessário considerar as condições incertas do projeto. Dessa forma, a avaliação
do riscos dentro dos projetos é um fator imprescindível de sucesso:
[...] falar sobre risco é falar sobre a identificação de fatores que
podem afetar o sucesso de um projeto, da probabilidade desses
fatores assumirem valores que possam prejudicar, total ou
parcialmente, o projeto, e das consequências desses fatores
assumirem aqueles valores em particular”. (ALENCAR; SCHMITZ,
2012, p. 17).

3.4.1 Fatores de riscos em obras públicas
O regime de contratação de uma obra pública influencia diretamente no
compartilhamento de riscos. Gransberg e Shane (2009) observaram que as
contratações do tipo DBB (design-bid-build), que são a maioria das contratações
de obras públicas praticadas no Brasil, os riscos em geral ficam por parte do
contratante, ou seja, o setor público. Por outro lado as contratações do tipo DB
(design-build), contratação integrada e empreitada integral, os riscos em geral são
transferidos para o setor privado.
Figura 19 – Relação entre o controle e a
transferência de riscos dos projetos

Fonte: Adaptado de Ghavamifar e Ali Touran (2009)
Legenda: design-bid-build (DBB) e design-build (DB)
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Tal análise também foi constatada por Ghavamifar e Ali Touran (2009) que
concluiram que a transferência de riscos e o controle sobre o projeto sofrem forte
influência do regime de contratação adotado, Figura 19.
Dessa forma, cabe a administração pública a tomada de decisão pela
escolha do regime de execução de uma obra pública, obervadas as questões
legais, a decisão dos riscos assumidos ou a sua transferência ao setor privado,
além da definição do controle do projeto é exclusiva do setor público.
Portanto, para essa tomada de decisão ser adequada a administração
pública necessita ter o conhecimento dos riscos aos quais o investimento vai estar
envolvido. Para isso, é necessário o conhecimento dos fatores de riscos que
envolvem esse tipo de projeto.
Para Tran e Molenaar (2014a) os fatores de riscos críticos apresentam
caracteristicas distintas em função do regime de contratação. Por exemplo, o setor
público ao não transferir os riscos ao setor privado, um típico caso de contratação
por empreitada global ou por preços unitários, tem como principal fator de risco a
construção, que dentre os componentes principais desse fator de riscos
apresentam-se falhas nas investigações geotécnicas e nas questões ambientais.
Por outro lado, quando há a transferência de riscos ao setor privado através
da contração integrada o principal fator de risco passa a ser o escopo, o qual
apresenta como principais componentes a definição do projeto, do escopo, a
experiência e disponibilidade do pessoal e a conformidade com regulamentos.
Por fim, quando os riscos e o controle são compartilhados por ambas as
partes destacam-se dois dos principais fatores de risco: de construtibilidade e o
risco de documentação. As principais incertezas advindas desses riscos são a
não conformidade com os regulamentos, aumento significativo no custo do
material, da mão de obra e dos equipamentos e a exequibilidade do projeto.
Tran e Molenaar (2014a) concluem que há uma diversidade de fatores
riscos envolvidos que variam em função do tipo de regime de contratatação.
Dessa forma, os tomadores de decisão devem compreender como os riscos
afetam cada regime e selecionar o método apropriado a cada projeto.
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Por fim, Tran e Molenaar (2014a) concluem que os setores responsáveis
pela elaboração de projetos devem realizar a avaliação dos riscos no início do
projeto.
Rocha (2005, p. 66) tece a seguinte argumentação sobre a importância do
gerenciamento de riscos:
[...] o gerenciamento de riscos deve estar presente em todas as
fases do ciclo de vida do empreendimento, sendo fundamental, nas
fases de planejamento, onde são identificados, analisados
qualitativa e quantitativamente e desenvolvido respostas adequadas
para os principais riscos do empreendimento. Deve preceder o
fechamento de qualquer programação de prazo e de custos,
caminhando paralelamente com as demais áreas do conhecimento.

Dessa forma, no ciclo de vida de projeto é fundamental na fase inicial a
tomada de decisão amparada em elementos que contemplem análises quanto aos
riscos assumidos, pois ainda o nível dos investimentos foi mínimo (Figura 20).
Figura 20 – Exposição ao risco em função do nível de investimento
dentro do ciclo de vida de um empreendimento

Fonte: Wideman (1992) citado por Rocha (2005)

Em sua pesquisa, Rocha (2005) identificou os principais fatores de risco aos
quais as empresas privadas estão expostas ao serem contratadas pela prefeitura do
município de São Paulo (PMSP) para execução de obras de infraestrutura, de
acordo com a visão do setor privado.
Para isso foi necessário identificar a tipologia dos empreendimentos que as
empresas executavam (Figura 21).
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Figura 21 – Gráfico com a tipologia dos empreendimentos
predominantes juntos à PMSP.

Fonte: Rocha (2005).

Também foi apurado o valor médio dos empreendimentos que apresentaram
maior frequencia entre cinco milhões de reas até cem milhões de reais (Figura 22).
Figura 22 – Valor médio dos empreendimentos junto à PMSP

Fonte: Rocha (2005).

Por fim, o prazo que apareceu com maior frequência foi entre um ano e dois
anos, responsável por 50% das respostas (Figura 23).
Figura 23 – Duração média dos empreendimentos junto à
PMSP (período de implantação)

Fonte: Rocha (2005)

A partir daí foi possível determinar os fatores de riscos, os quais apresentaram
como riscos de alta frequência a falta ou ausência no recebimento presente em 86%
das respostas; incerteza financeira da PMSP, com 68%; e mudanças no escopo do
contrato, com 72%.
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Quanto aos impactos, Rocha (2005) identificou quatro fatores de riscos que
apresentavam alto impacto: falha no gerenciamento de risco, com 50%; falta de
recursos financeiros, com 75%; falta ou atrasos no recebimento, com 92; e incerteza
financeira da PMSP, com 86%.
Diante dos resultados obtidos por Rocha (2005) foi possível classificar os
principais fatores de risco, com a frequência e respectivo impacto que estão
expostos as empresas privadas ao contratarem com o setor público a execução das
obras com a PMSP, conforme Quadro 7.
Quadro 7 – Classificação dos fatores de risco de acordo com a frequência de
ocorrência e seus impactos nos empreendimento quando estes não atingiram
seus objetivos previstos

Fonte: Rocha (2005)

Portanto, através da análise qualitativa é definido quais serão os fatores de
risco que farão parte da análise de riscos. Importante frisar que há fatores de risco
que apresentaram uma frequência méda, com impacto médio, de certa forma esses
também devem passar por uma análise critica.
Em sua pesquisa Rocha (2005) identificou como as empresas percebem
determinados fatores de riscos e identficar os principais impactos (Quadro 8).

46

Quadro 8 – Classificação quanto ao impacto que os fatores de risco
podem ocasionar nos empreendimentos

Fonte: Rocha (2005)

Verifica-se que desvios nos custos acima de 20% os impactos gerados são de
alto potencial para 89% das empresas pesquisadas. Enquanto que desvios de
prazos acima de 20% acima do previsto são de alto impacto para 57%.
Cabe ressaltar que para 92% das empresas a falta de recursos financeiros
por parte da PMSP gera alto impacto, enquanto que para 68% das empresas a falta
de experiência da equipe técnica é um fator de risco de alto impacto em
empreendimentos.
Diante do cenário levantado Rocha (2005, p. 137) da necessidade da
aplicação do gerenciamento de riscos pelas empresas, foi levantado como as essas
aplicavam e quais ferramentas utilizam para o gerenciamento de riscos.
Os processos de gerenciamento dos riscos mais aplicados são os
de identificação dos riscos, com 29% de frequência, análise
qualitativa dos riscos, com 24% de frequência e monitoramento e
controle de riscos, com 25% de frequência [...].

Observa-se no Quadro 9 que apesar das empresas avaliarem que a ausência
do gerenciamento de riscos causa grande impacto, a utilização de técnicas e
ferramentas não são aplicadas. Isso demonstrou a necessidade de implementação
de processos e o baixo grau de maturidade das empresas.
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Quadro 9 – Aplicação de técnicas e ferramentas no gerenciamento dos riscos
dos empreendimentos

Fonte: Rocha (2005)
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4 INSTRUMENTOS ESSENCIAIS PARA OBRAS PÚBLICAS
4.1 Estudos preliminares ao projeto básico
A lei federal nº 8.666/93 em seu art. 6º, inciso IX dispõe que a elaboração
de um projeto básico deve ser precedida de estudos preliminares. Dessa forma, o
planejamento de uma obra pública não é iniciado na fase de elaboração do projeto
básico. Entretanto, essa fase preliminar é negligenciada.
Altounian (2015, p. 143:144) tece considerações sobre a necessidade dos
estudos preliminares e o impacto que causado pela ausência desses:
Não basta para o aludido início apenas o desejo de realizar a obra
pública. São necessários estudos técnicos que permitam concluir
pelo cabimento do investimento no empreendimento em análise
quando comparado a outras alternativas para atender aos anseios
da sociedade. Afinal, os recursos públicos são limitados e devem
ser alocados com vistas à maximização dos benefícios para a
comunidade.
[...] não é rara a constatação de casos em que elevadas quantias
foram investidas em projetos básicos para a verificação da
inviabilidade do empreendimento quando seria possível chegar a
essa conclusão por meio de estudos preliminares muito mais
econômicos. Mais grave, ainda, é a verificação de investimentos em
diversos projetos contratados e inacabados em face da insuficiência
de recursos quando, facilmente, seria possível prever o resultado
antes mesmo do início dos processos licitatórios.

Além da imposição por parte da legislação federal, o Confea (Conselho
Federal de Engenharia e Arquitetura), no art. 2º da Resolução nº 361/91
apresenta:
O Projeto Básico é uma fase perfeitamente definida de um conjunto
mais abrangente de estudos e projetos, precedido por estudos
preliminares, anteprojeto, estudos de viabilidade técnica, econômica
e avaliação de impacto ambiental, e sucedido pela fase de projeto
executivo ou detalhamento. (grifo nosso).

Cabe trazer a Figura 24 que apresenta diversas anteriores a elaboração do
projeto básico: programa de necessidades, estabelecimento das alternativas,
estudos preliminares das alternativas, escolha das alternativas, anteprojeto das
escolhas das alternativas e, seleção das alternativas para a elaboração do projeto
básico.
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Figura 24 – Fases anteriores à elaboração do
projeto básico

Fonte: Altounian (2015)
Dessa forma, a primeira etapa passa pela necessidade de elaboração de
um programa de necessidades, o qual deve conter no mínimo os seguintes
elementos (TCU, 2014, p. 22:23):
• tipo da obra (hospital, escola, etc.);
• população a ser atendida;
• local em que será construído o empreendimento;
• principais características (número de leitos em um hospital,
números de salas de aula em uma escola etc.);
• dimensionamento simplificado da obra;
• estimativa da área total de construção;
• estimativa do custo total para a construção da obra;
• possibilidade de construção em etapas, módulos, ou blocos,
caso haja restrição orçamentária para a construção total;
• origem dos recursos para construção e manutenção.

Portanto, diversos riscos são possíveis de serem analisados na fase de
estudos preliminares para investimentos na área de infraestrutura antes mesmo da
elaboração do projeto básico.
Para isso, basta observar a legislação como também os normativos que
demonstram a necessidade dos estudos preliminares, as quais envolvem questões
desde a viabilidade técnica, até questões ambientais.
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4.2

Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA)
Após a definição pelo gestor púbico de qual obra irá investir é necessário

partir para a análise do EVTEA.
A NBR 16.636:2017 recomenda que o EVTEA tenha como objetivo a
“elaboração de análises e avaliações para seleção e recomendação de
alternativas para a concepção do edifício e de seus elementos, instalações e
componentes”.
Esse estudo serve de base para a elaboração do anteprojeto de engenharia,
através da demonstração da melhor solução técnica, como também dos principais
componentes da obra. O EVTEA deve conter os seguintes elementos TCU
(2014b, p. 26):
Sob o aspecto técnico, é desejável que se avaliem as
alternativas possíveis para a construção da obra, selecionando a
mais viável. Já a avaliação ambiental dessas alternativas envolverá
o exame preliminar dos impactos do empreendimento sobre o meio
ambiente em que se encontra.
A análise econômica, por sua vez, inclui o exame das melhorias que
a construção da obra trará para a região, confrontando-as com os
gastos necessários para sua realização. O resultado será uma
análise de custo/ benefício para cada uma das alternativas
identificadas. (grifo no original).

Dentre os diversos aspectos a serem observados na elaboração do EVTEA,
o TCU (2014b) apresenta as principais etapas: escolha do terreno e análise da
legalidade; levantamento de informações para caracterizar o local; levantamento
topográfico,

cadastral

e

fotográfico;

levantamento

geológico-geotécnico;

levantamento climatológico e hidrológico; e levantamento ambiental.
A partir do cumprimento das etapas é esperado que a análise de viabilidade
técnica apresente ao gestor público as seguintes informações para a tomada de
decisão:
• conclusão sobre a possibilidade de executar ou não a obra, de
acordo com as diretrizes estabelecidas no programa de
necessidades;
• verificação quanto à segurança, o conforto e o acesso dos
usuários;
• necessidades de desempenho (durabilidade e manutenção) e
• de sustentabilidade (redução no consumo de água e energia e
impacto ambiental);
• verificação das possibilidades de materiais, tecnologias, métodos
construtivos e da melhor época para início da obra (TCU, 2014,
p. 32:33).
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Quanto à análise de viabilidade econômica o TCU (2014b, p. 36) apresenta
as seguintes considerações:
A análise econômica é muito importante dentro do EVTEA. É nela
que são estimados os custos de cada possível alternativa, para
escolha da mais vantajosa.
Nesta etapa, a estimativa de custos ainda é uma avaliação
simplificada. Pode ser realizada nos mesmos moldes daquela
elaborada na fase do programa de necessidades, ou ainda com
comparações entre outras obras. O objetivo é ter uma noção da
ordem de grandeza do custo do empreendimento.
Assim, pode-se verificar a relação custo/benefício de cada
alternativa, levando em consideração os recursos disponíveis e as
necessidades da população a ser beneficiada. (grifo no original).

Diante das diversas etapas necessárias para a elaboração do EVTEA, o
resultado esperado deve contemplar os seguintes elementos (TCU, 2014b,
p.37:38):
• Informações sobre o terreno escolhido;
• projeto de arquitetura/engenharia preliminar, com desenhos
esquemáticos;
• estimativas de dimensões;
• tipo de estrutura e de instalações a serem construídas;
• estimativa do custo da obra.

Dessa forma, com a elaboração desses elementos e a obtenção do
resultado esperado será possível fundamentar a elaboração do anteprojeto e do
projeto básico, com impactos positivos nos riscos ao qual um investimento não
poderia contemplar caso não sejam cumpridas essas etapas.
4.3 Anteprojeto e suas características
O anteprojeto de engenharia está previsto na lei nº 12.462/11, art. 9º, §2,
inciso I, exclusivamente para a modalidade de contratação integrada (designbuild). Para modalidade distinta não é possível contratação de obra pública com o
anteprojeto.
Conforme essa lei os elementos que devem conter em um anteprojeto são:
a demonstração e justificativa do programa de necessidades, a
visão global dos investimentos e as definições quanto ao nível de
serviço desejado;as condições de solidez,
segurança, durabilidade e prazo de entrega;a estética do projeto
arquitetônico; e
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os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na
utilização, a facilidade na execução, aos impactos ambientais e à
acessibilidade.

Consta na NBR 16.636:2017 – “Elaboração e desenvolvimento de serviços
técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos” as informações
técnicas que devem ser elaboradas até a conclusão de um anteprojeto:
a. levantamento topográfico e cadastral, que corresponde às
informações relativas, por exemplo, à inclinação do terreno, à
existência de árvores, construções, e outros elementos que possam
interferir na obra;
b. sondagens de reconhecimento do solo, que indica características
como o nível da água do subsolo, as camadas existentes de argila,
areia e rocha e suas profundidades, bem como a resistência dessas
camadas;
c. planta de implantação e de terraplenagem, que indicam a posição
da obra em relação aos terrenos vizinhos bem como os níveis da
edificação em relação à rua, por exemplo;
d. cortes de terraplenagem, que indicam a existência de desníveis,
degraus, rampas entre a edificação e o terreno;
e. plantas dos pavimentos e coberturas, cortes longitudinais e
transversais, elevações, fachadas, detalhes de elementos da
edificação e de seus componentes construtivos, ou seja, os
desenhos propriamente ditos dos projetos, contendo medidas,
indicação de portas janelas etc;
f. memorial descritivo da edificação e de seus elementos e
componentes construtivos, que corresponde a um texto descrevendo
as principais características do projeto e do seu fucionamento; e
g. especificação técnica dos materiais de construção, que
corresponde à definição mais precisa dos itens a serem utilizados na
obra, como por exemplo o tipo de cerâmica, sua resistência, cor,
medidas.

Diante do cenário de imprecisão delimitado pela lei do RDC, o anteprojeto de
engenharia deve, preferencialmente, atender aos critérios definidos pela
NBR 16.636:2017. Demais elementos que necessitem de detalhamento e possam
ser dispensados devem constar em uma matriz de riscos (TCU, 2014b).
4.4 Projeto básico e suas características
Diante de um programa de necessidades estruturado e com os estudos
preliminares aprovados é necessário partir para a elaboração do projeto que
caracterizará a obra pública.
Observa-se na Figura 25 os elementos mínimos para a caracterização de
uma obra pública.
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Figura 25 – Elementos básicos para caracterização da obra

Fonte: Altounian (2015)
A Lei nº 8.666/93 em seu art. 6º, inciso IX, define o projeto básico:
[...] conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação
do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de
execução.

Altounian (2015) detalhou os objetivos para as alíneas “a” a “f” do art. 6º da
lei nº 8.666/93, conforme Quadro 10, as quais complementam a definição do
projeto básico.
No Quadro 10 observa-se que o projeto básico é um elemento previsto na
legislação que contempla diversas análises e documentos técnicos para torna-lo
suficientemente adequado; além dos projetos técnicos atinentes a área de
engenharia.
Com esses diversos elementos é possível fazer a caracterização adequada
da obra para possibilitar que o processo de contratação seja encaminhado para o
procedimento licitatório.
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Quadro 10 – Interpretação dos elementos que caracterizam o projeto básico
Elemento

Objetivo

a) desenvolvimento
da
solução
escolhida, de forma a fornecer visão
global da obra e identificar todos os seus
elementos constitutivos com clareza;

Deve existir apenas uma solução escolhida sob os
aspectos técnicos e econômicos dentre diversas
alternativas estudadas previamente. Essa solução
deve contemplar todos os elementos detalhados
com clareza de forma a possibilitar a todos
(licitantes, agentes públicos e sociedade) uma
visão precisa do que será realizado.

b) soluções
técnicas
globais
e
localizadas, suficientemente detalhadas,
de forma a minimizar a necessidade de
reformulação ou de variantes durante as
fases de elaboração do projeto executivo
e de realização das obras e montagem;

O detalhamento da situação deve ser suficiente
para
evitar
alterações
no
decorrer
do
empreendimento que desvirtuam a solução
escolhida
e,
em
casos
mais
graves,
descaracterizam o objeto licitado. Caso contrário,
não haverá a implementação da solução
inicialmente escolhida e, sim, de outra concepção.

c) identificação dos tipos de serviços a
executar e de materiais e equipamentos a
incorporar à obra, bem como suas
especificações que assegurem
os
melhores
resultados
para
o
empreendimento, sem frustar o caráter
competitivo para a sua execução;

A definição de serviços e materiais no projeto
deve ter como única finalidade o bom resultado do
empreendimento sob os aspectos econômicos,
técnicos, operacionais e de manutenção, sendo
vedada
qualquer
iniciativa
relativa
a
especificações que direcionem a licitação ou
restrinjam a competitividade.

d) informações que possibilitem o estudo
e a dedução dos métodos construtivos,
instalações provisórias e condições
organizacionais para a obra, sem frustar
o caráter competitivo para a sua
execução;

Os licitantes precisam ter informações corretas e
precisas que subsidiem a elaboração de suas
propostas, de forma a tornar o processo
competitivo. Não é admitido o fornecimento de
dados de projeto que sabidamente serão
alterados após a contratação, sob pena de
violação do princípio da isonomia e da vinculação
ao instrumento convocatório.

e) subsídios para montagem do plano de
licitação
e
gestão
da
obra,
compreendendo sua programação, a
estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalização e outros dados necessários
em cada caso;

Os responsáveis pela condução da licitação
necessitam de elementos para definir o edital e
regras para contratação a fim de evitar pedidos de
aditivos futuros pela empresa vencedora, além de
gerenciar a questão relativa ao cronograma físicofinanceiro do empreendimento.

f) orçamento detalhado do custo global
da obra, fundamentado em quantitativos
de serviços e fornecimentos propriamente
avaliados.

Peça fundamental para que a Administração
possa ter perfeito conhecimento dos valores
atinentes ao empreendimento em face de dois
motivos:
- verificar a adequação das propostas dos
licitantes e selecionar aquela mais vantajosa para
a administração
- propiciar visão e respeito da viabilidade do
empreendimento e da adequação orçamentária.

Fonte: Altounian (2015, p. 157)
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Por fim, a orientação técnica 1/2006 do Instituto de Auditoria de Obras
Públicas (OT-IBR 001/2006 – Projeto Básico) apresenta os elementos técnicos por
tipologia de obra. Como exemplo, os elementos técnicos que devem constar em
um projeto básico de obras de edificações, conforme Quadro 11:
Quadro 11 – Elementos técnicos do projeto básico para obras de
edificações
Levantamento topográfico
Sondagem
Projeto arquitetônico
Projeto de terraplenagem
Projeto de fundações
Projeto estrutural
Projeto de instalações hidráulicas
Projeto de instalações elétricas
Projeto de instalações telefônicas
Projeto de instalações de detecção e alarme de combate a incêndio
Projeto de instalações especiais
Projeto de instalação de ar condicionado
Projeto de elevadores
Projeto de paisagismo
Orçamento detalhado
Cronograma físico-financeiro

Fonte: IBRAOP (2006)

4.5 Orçamento e sua precisão
O orçamento está previsto no ordenamento jurídico e é um dos elementos
essenciais para caracterização da obra pública. Limmer (1997, p. 86) define
orçamento como:
Um orçamento pode ser definido com a determinação dos gastos
necessários para a realização de um projeto, de acordo com um
plano de execução previamente estabelecido, gastos esses
traduzidos em termos quantitativos.

A elaboração de um orçamento está condicionada a fase na qual está
a concepção do projeto. Altounian (2015) afirma que as avaliações realizadas
tempestivamente, em suas fases especificas, são de extrema utilidade.
Diante dessa condição, a precisão do orçamento é ajustada com o
desenvolvimento do projeto. Observa-se no Quadro 12 que as avaliações de
custos em determinadas fases de elaboração do projeto apresentam variações em
sua precisão.
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Quadro 12 – Relação entre a fase do empreendimento, precisão do orçamento e
os recursos para avaliação
Fase do
empreendimento

Avalição
de custo

Referências

Precisão

Recursos para
avaliação

Inicial

Expedita

Custos por m² ou km

Baixa

Pouco

Intermediária

Resumida

Orçamento estimado dos
serviços

Média

Médio

Final

Detalhada

Orçamento detalhado
dos serviços

Alta

Elevado

Fonte: Altounian (2015)

Limmer (1997, p. 89) diz o seguinte sobre a elaboração de um orçamento:
Ao se elaborar um orçamento, o que geralmente é feito antes ou
por ocasião do início de um projeto, dispõe de informações, muito
ainda em estado incipientes e cujo detalhamento só será
conseguido algum tempo depois, com o desenvolvimento dos
projetos básicos e detalhado de engenharia na fase de
engenharização, e do próprio empreendimento como um todo. Todo
estimativa orçamentária é, por conseguinte, afetada de erro, que
será tanto menor quanto melhor for a qualidade da informação
disponível por ocasião de sua elaboração.

Diante disso, Limmer (1997) apresentou a Figura 26, na qual é possível
observar a correlação entre o erro de estimativa e a qualidade de informação do
projeto.
Figura 26 – Margem de erro em função do
desenvolvimento do projeto

Fonte: Limmer (1997)

Portanto, dentro do processo de elaboração do projeto para a realização de
uma obra pública, o orçamento deve apresentar uma evolução na precisão em
função do desenvolvimento do projeto.
Com isso, a orientação técnica 4/2012 do Instituto de Auditoria de Obras
Públicas (OT-IBR 004/2012 - Precisão de orçamentos de obras públicas)
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apresenta as variações orçamentárias por fase em que se encontra o projeto,
Quadro 13.
Quadro 13 – Faixa de precisão esperada do custo estimado de uma obra em relação ao
seu custo final
Tipo de
orçamento
Estimativa de
custo

Fase do
projeto
Estudos
preliminares

Preliminar
Detalhado ou
analítico
(orçamento
base da
licitação)

Detalhado ou
analítico
definitivo

Faixa de
precisão

Cálculo do preço
Área de construção multiplicada por um indicador.

± 30%*

Anteprojeto

Quantitativos de serviços apurados no projeto ou
estimados por meio de índices médios, e custos de
serviços tomados em tabelas referenciais.

± 20%

Projeto
básico

Quantitativos de serviços apurados no projeto e custo
obtidos em composições de custos unitários com
preços de insumos oriundos de tabelas referenciais ou
de pesquisa de mercado relacionados ao mercado
local, levando-se em conta o local, o porte e as
peculiaridades de cada obra.

± 10%

Projeto
executivo

Quantitativos apurados no projeto e custos de serviços
obtidos em composições de custos unitários com
preços de insumos negociados, ou seja, advindos de
cotações de preços feitas para a própria obra ou para
outra obra similar ou, ainda, estimados por meio de
método de custo real específico.

± 5%

Fonte: IBRAOP (2012)
Legenda: *Para obras de edificações, a faixa de precisão esperada da estimativa de custo
é de até 30%, podendo ser superior em outras tipologias de obras.

Verifica-se que o projeto a ser elaborada pela administração pública é o
projeto básico, portanto, a precisão orçamentária nesta fase é de +-10%, conforme
OT-IBR 004/2012.
Dessa forma, em virtude dos diversos aditivos que surgem nas execuções
de obras públicas, é possível concluir que os elementos técnicos necessários são
insuficientes para serem licitados.
Por fim, uma avaliação em relação ao valor de mercado tanto para maior,
quanto para menor apresenta consequências negativas para a sociedade
conforme Quadro 14.
Quadro 14 – Consequências de uma inadequada avaliação orçamentária
Avaliação em relação ao
valor de mercado

Para quem deseja contratar

Para quem pretende executar
a obra

A maior

Desperdício de recursos

Ausência de competitividade

A menor

Não obtenção de propostas de
interessados ou contratação de
proposta inexequível

Prejuízo

Fonte: Altounian (2015)
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4.6 Cronograma e o controle do prazo
Limmer (1997, p. 68) apresenta a seguinte definição para cronograma físico:
É uma representação gráfica da execução de um projeto, indicando
os prazos em que deverão ser executadas as atividades
necessárias, mostradas de forma lógica, para que o projeto termine
dentro de condições previamente estabelecidas.
[...]
As atividades de um projeto consomem recursos de mão-de-obra,
materiais e equipamentos distribuídos ao longo do tempo [...]. É pois
de interesse mostrar, através de cronogramas de mão-de-obra, de
materiais e de equipamentos, em que medida cada tipo de tais
recursos será necessário durante a execução do projeto.

O cronograma físico-financeiro vai além da definição apresentada por
Limmer, ao incluir cada os valores previstos para cada serviço por período da
execução da obra (Figura 27). Essa ferramenta é fundamental para o
planejamento do órgão público, pois demonstra o montante de recursos
necessários para custear as despesas de cada obra (TCU, 2014, p.23).
Figura 27 – Exemplo de cronograma físico-financeiro macro

Fonte: TCU (2014b)

Para Calôba (2018, p. 103) o cronograma é a ferramenta que serve de base para a
comparação do projetado com a execução do contrato, ou seja, é a linha de base
que irá orientar todas as decisões que ocorrem no projeto:
É uma referência com a qual comparamos o que ocorre e a partir da
qual podemos entender se estamos atrasados, adiantados,
gastando menos ou mais do que foi previsto na última aprovação do
projeto. Defini-la e mantê-la sempre atualizada é importantissímo,
bem como salvar a linha de base de novas atividades que
porventura possam entrar no cronograma, algo que é muito
esquecido.
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5 TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
A Norma ISO 31.000:2018 fornece princípios e diretrizes para gerenciar
qualquer tipo de risco em toda ou em parte de qualquer tipo de organização e foi
definida no Manual de Gestão de Riscos do TCU (2018) assim:
Trata-se de uma norma geral, independentemente de indústria, setor
ou área e não concorre com outras normas sobre gestão de riscos
em áreas específicas.
Busca servir como um guia mestre em matéria de gestão de riscos e
harmonizar os processos de gestão de riscos, fornecendo uma
abordagem comum, que pode ser aplicada a uma ampla gama de
atividades, incluindo estratégias, decisões, operações, processos,
funções, projetos, produtos, serviços e ativos. (TCU, 2018, p. 17).

A norma apresentou a estrutura do processo de gestão de riscos com o
objetivo de padronização, a qual apresenta diversas

etapas para um eficiente

gerenciamento,conforme Figura 28.
Figura 28 – Processo de gerenciamento de riscos

Fonte: NBR ISO 31.000 (2018)

De acordo com a NBR ISO 31.000:2018 as etapas do processo de gestão de
riscos são conceituadas da seguinte forma:
Estabelecimento do contexto: convém que a organização examine e
entenda seus contextos externo e interno.
Identificação dos riscos: o propósito da identificação de riscos é
encontrar, reconhecer e descrever riscos que possam ajudar ou
impedir que uma organização alcance seus objetivos.
Análise dos riscos: compreender a natureza do risco e suas
características, incluindo o nível de risco, onde apropriado. A análise
de riscos envolve a consideração detalhada de incertezas, fontes de
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risco, consequências, probabilidade, eventos, cenários, controles e
sua eficácia. Um evento pode ter múltiplas causas e consequências e
pode afetar múltiplos objetivos.
Avaliação dos riscos: propósito da avaliação de riscos é apoiar
decisões. A avaliação de riscos envolve a comparação dos
resultados da análise de riscos com os critérios de risco
estabelecidos para determinar onde é necessária ação adicional.
Tratamento dos riscos: selecionar e implementar opções para
abordar riscos.

Cabe trazer que o setor público apresenta uma estrutura de governança que
além das autoridades públicas (chefes dos Poderes Executivos, Legislativo e
Judiciário, por exemplo) engloba desde a sociedade até os cargos operacionais do
serviço público como responsáveis pelo gerenciamento de riscos (Figura 29).
Entretanto, apesar de a NBR ISO 31.000:2018 definir que o gerenciamento de
riscos de uma organização passa por diversos responsáveis, é de se ressaltar que a
níveis de responsabilidade para cada envolvido no sistema.
Figura 29 – Sistema de governança de órgãos e
entidades da administração pública

Fonte: TCU (2014c)

Incumbe a alta administração em conjunto com as instâncias internas e
externas da administração pública definir dentro do processo de gerenciamento de
riscos da instituição as responsabilidades:
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[...] a instância máxima de governança e a alta administração têm a
responsabilidade de assegurar a existência, o monitoramento e a
avaliação de um sistema efetivo de gestão de riscos e controle
interno, bem como de utilizar as informações resultantes desse
sistema para apoiar seus processos decisórios e gerenciar riscos
estratégicos.
[...]
Na prática, a instância máxima de governança decide e delega a
implantação e operação da gestão de riscos aos executivos da
gestão, assumindo um papel de supervisão desses processos.
(TCU, 2018).

Cabe destacar que mesmo com a ausência de qualquer estrutura para
atender a gestão de riscos é possível adotar as três linhas de defesa (Figura 30):
Mesmo em entidades onde não há uma estrutura ou sistema formal
de gestão de riscos, como no caso de organizações pequenas pode
ser possível aumentar a compreensão e a eficácia da abordagem
da organização quanto a riscos por meio da delegação e da
coordenação das responsabilidades essenciais de gestão de riscos
baseando-se na abordagem das Três Linhas de Defesa (IIA, 2013).
Figura 30 – Três linhas de defesa

Fonte: Brasiliano (2016)

As três linhas de defesa apresentam as seguintes funções: a primeira linha
tem responsabilidade de gerenciam e têm propriedade de riscos; a segunda linha
tem a função de supervisionar os riscos; e a terceira linha fornece avaliações
independentes.
Alárcon et. al. (2011) apresentou o processo para gerenciar os riscos
realizado na obra de expansão do Canal do Panamá. Na Figura 31 consta as
diversas fases necessárias, etapa por etapa, no qual indica os procedimentos a
serem executados e os resultados esperados .
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Figura 31 – Modelo de gerenciamento de riscos para obras de infraestrutura
Processos

Passos

Tarefas

Saídas

Identificar

1. Identificar riscos

Gerar uma compreensão abrangente dos riscos
potenciais com diversos participantes

Lista de riscos inicial

Analisar

2. Analisar riscos

Realizar análise qualitativa dos riscos não
impactarem e a probabilidade de ocorrência

Resultado da análise
qualitativa

3. Priorizar riscos

calcular níveis de risco com base em resultados
anteriores e priorizar riscos

Lista de risco priorizados e
mapa de riscos

4. Análise de risco
crítico

realizar análises quantitativas e outras em
profundidade para os riscos críticos

Resultados dos modelos de
risco

5. Identificar métodos
de gerenciamento de
riscos

Determinar possíveis riscos a serem prevenidos, ou
mitigados, ou assumidos ou transferidos

Registro inicial dos riscos e o
plano de gerenciamento dos
riscos

6. Avaliar métodos de
gereciamento de
riscos

analisar o custo e a eficácia das possíveis ações e
selecionar as melhores alternativas

Análise de ações para o
gerenciamento dos riscos

7. Identificar gatilhos
de risco

Indentificar o gatilho para tomada de ações

Gatilhos de risco

8. Definir métricas de
risco

Selecionar métricas para determinar o status dos
riscos

Métricas de riscos e
completo gerenciamento de
riscos

Implementar

9. Implementar ações
de gerenciamento de
riscos

proceder proativamente para implementar as
ações de identificação

Planjamento da
implementação

Monitorar

10. Rastrear riscos

proceder proativamente para implementar as
ações de identificação

Progama de métricas de
risco implementado

Controlar

11. Implementar ações
adicionais

ativar ações apropriadas com base em valores de
métricas de risco sinalizadas

Plano de atualização

12. Repita o processo

com base no estágio do projeto, analise os riscos e
inicie o processo novamente

Saídas atualizadas

Documento e comunicação

Planejar

Fonte: adaptado de Alárcon et. al. (2011)

5.1 O fator psicológico no gerenciamento de riscos
A implantação de um programa confiável de gerenciamento de riscos é muitas
vezes um desafio cultural significativo (CURRAN K.M.;CURRAN M.W. 2008):
Uma análise de risco sólida é inútil se o analista não puder
comunicar os resultados em termos cotidianos de negócios,
estatísticos ou de engenharia. Simplesmente, os tomadores de
decisão estão lá para tomar decisões. Eles não estão lá, nem fazem
a maioria, para serem treinados em gerenciamento de risco ou
terminologias ou métodos estatísticos.
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Os pesquisadores concluíram que é relevante observar a questão psicológica,
uma vez que essa não pode ser subestimada quando o objetivo é a adoção de um
programa sólido de gerenciamento de risco.
O desafio é que o início do processo de gerenciamento de riscos não ocorre
de forma natural, mas sim determinado pelo medo.
Portanto, o gerenciamento de riscos surge como uma forma de defesa
daquele que o solicita, uma vez que é motivado pelo medo e não pela necessidade
de se obter um estudo sobre a variabilidade do projeto para uma tomada de decisão
com uma maior confiabilidade.
Com isso, há uma barreira cultural que passa por um processo psicológico
que foi dividido em cinco fases, a saber: medo, simplificação, negação, raiva; e
aceitação:
Medo: tomar uma decisão errada é o estímulo que leva os tomadores
de decisão a considerar o gerenciamento de risco no primeiro lugar.
Isso pode ser um medo individual, um medo institucional ou ambos.
Simplificação: diz respeito aos tomadores de decisão e, em alguns
casos, aos analistas de risco que aplicam abordagens simplistas
para extrair análises de risco e/ou interpretá-las. [...] assumindo que
entrevistas individuais forneçam dados confiáveis de entrada de
dados. Assumindo que os contratos de preço fixo sempre reduzem a
incerteza [...].
Negação: é a completa rejeição dos resultados da análise de risco.
Em outras palavras, os resultados são ignorados porque não estão
de acordo com o nível percebido pelo tomador de decisão.
Raiva: surge quando o tomador de decisão não apenas discorda da
análise de risco (negação), mas ataca o processo de análise de risco
ou os métodos do facilitador. Em muitos casos, isso ocorre porque o
tomador de decisão teme que os resultados da análise de risco
sejam compartilhados com essas posições e a competência do
tomador de decisão possa ser questionada.
Aceitação: o tomador de decisão não só confia nos resultados da
análise de risco, mas prontamente se compromete a executar
mitigação de riscos e opções de captura de oportunidades.
(CURRAN K.M.;CURRAN M.W. 2008).

Para que uma análise de riscos apresente integridade é necessária a adoção
de uma metodologia que apresente um processo que seja comprovadamente
confiável.
[...] os analistas devem garantir que seus métodos e tecnologias
escolhidos evitem erros técnicos: avaliar paradoxalmente muitos
elementos de decisão, aplicando distribuições de probabilidades
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incorretas, assumindo que os elementos em uma análise devem ser
independentes. A análise de muitos itens de custo, por exemplo, e o
desenvolvimento
de
análises
excessivamente
complexas
provavelmente causará resultados que subestimarão a incerteza
total.
[...] deve-se dar atenção especial à obtenção dos dados corretos
para a análise. Entrevistas individuais, questionários e outros
métodos de coleta de dados têm produzido historicamente resultados
inválidos. Embora esses métodos sejam de uso comum, a única
técnica comprovada para o surgimento de riscos e oportunidades
chave (às vezes ocultos) é implementar uma abordagem de
interrogação em grupo. A quantidade e a qualidade da informação
que flui dentro de um ambiente de grupo é crítica e não pode ser
facilmente capturada por outros meios. (CURRAN K.M.;CURRAN
M.W. 2008)

Com uma metodologia de análise de riscos confiável, os tomadores de
decisão devem lidar com os resultados da análise, independentemente de serem
favoráveis ou desfavoráveis.
A utilização da análise de risco apenas para determinar exigências de
contingência (ou outros ajustes necessários em qualquer orçamento) nunca
capitalizará sobre o poder real que um sólido processo de análise de risco pode
proporcionar positivamente no futuro.
5.1.1 Resultados apresentados após a tomada de decisão nos projetos e a
interferência do fator psicológico (CURRAN K.M.; CURRAN M.W. 2008).
5.1.1.1.

Incerteza mínima de US$ 495 milhões após primeira análise de risco

Apresenta-se um caso no setor energético, com longo prazo e grande escala.
A análise de risco do contratante apresentou um custo total de US$ 1,9 bilhão (P80
– 80% de não atingir o valor associado). Entretanto, após um ano da execução do
projeto o resultado não estava de acordo com a análise de risco do contratante.
Em virtude disso, foi realizado um benchmark da análise de risco que indicou
que a incerteza de custo foi subestimada em pelo menos US$ 495 milhões
(Figura 32), pois se detectou a inclusão de muitos elementos de custos em uma
análise de grande escala.
Em seguida uma análise foi imediatamente conduzida por um analista de
risco terceirizado e os resultados indicaram que a conclusão do projeto, que ainda
tinha um prazo longo para conclusão, seria de mais de US$ 3 bilhões (P80).
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Figura 32 – Gráfico com aumento do custo da incerteza após
benchmark

Elevação
de
US$ 495 milhões
da incerteza em
relação
à
calculada
pelo
contratante.

Fonte: adaptado de (CURRAN K.M.; CURRAN M.W. 2008).

A equipe de análise de risco terceirizada se absteve de alterar os achados,
apesar da pressão dos responsáveis. O resultado foi que após vários anos o projeto
foi finalmente concluído a um custo total de US$ 3 bilhões.
5.1.1.2. Contingenciamento subestimado de um consultor de engenharia
Um consultor de engenharia realizou uma análise de riscos em um projeto de
energia de várias centenas de milhões de dólares solicitada por um órgão
governamental (Medo). A análise levou várias semanas para ser concluída e incluiu
entrevistas individuais com os responsáveis do projeto (Simplificação).
Um dos gerentes do projeto ficou desconfortável com a análise, uma vez que
foi recomendada apenas uma contingência de 3% (P90) para o projeto
governamental de cinco anos (Medo). Uma análise subsequente foi conduzida por
um analista de risco profissional e obteve como resultado uma contingência de
21% (P90) para o mesmo projeto.
Ainda, a análise indicou que a exigência de contingência poderia ser reduzida
para 15%, ou seja, uma oportunidade, se o aço fosse comprado no início do projeto
e não em todo o período de construção de cinco anos.
A ação proporcionou economias substanciais para o projeto, que foi concluído
dentro do prazo e dentro do orçamento revisado com 15% de contingência
(Figura 33).
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Figura 33 – Gráfico comparativo entre contingências previstas pelo
consultor de engenharia, o analista de risco e o custo final.

Contingência

Analista de
Risco –
Resultado
obtido para
o projeto
(+21%)

Consultor Engenharia
(3%)

Analista de
Risco –
Opção
compra do
aço no
início
(+15%)

Custo Final
(+13%)

Fonte: adaptado de (CURRAN K.M.; CURRAN M.W., 2008).

Por fim, o relatório publicado pelo Government Accountability Office (GAO) ao
auditar 12 projetos, concluiu que esse foi o único a completar no prazo e dentro do
orçamento.
Portanto, se o projeto tivesse sido financiado com base na análise original do
consultor de engenharia (3% de contingência), a equipe do projeto não teria
adquirido aço no início do projeto e, mesmo que tivesse o projeto ainda teria
superado o custo por uma quantidade significativa.
5.2 Técnicas para avaliação de riscos
A NBR ISO 31.010:2012 (Gestão de riscos – Técnicas para o processo de
avaliação de riscos) relaciona as principais ferramentas de gerenciamento de riscos
por etapas para serem aplicadas em conjunto com as demais praticas de
gerenciamento, para que seja possível uma avaliação de riscos com qualidade,
conforme Quadro 15.
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Quadro 15 – Seleção de ferramentas e técnicas para avaliação de riscos

Fonte: Brasiliano (2016)

Diante de um conjunto de diversas ferramentas disponíveis serão
relacionadas a seguir as principais referentes ao método Brasiliano, como também
ferramentas referente aos métodos de análise quantitativa dos riscos.
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5.3 Diagramas
Para identificação dos riscos podemos utilizar as técnicas de diagramação. A
técnica conhecida com Diagram de Ishikawa consiste em avaliar as causas e os
efeitos gerados para cada risco (Figura 34). Brasiliano (2016) salienta que para cada
evento haverá um diagrama que o representa.
Figura 34 – Diagrama de causa e efeito

Fonte: Brasiliano (2016)

Outro técnica, conhecida como diagrama de influência (Figura 35) foi definida
por Celona e Mcnamee (2008) como: “O diagramas de influência é uma forma
eficiente, compacta e intuitiva de representar as incertezas em um problema e as
relações entre as probabilidades que descrevem essas incertezas”.
Figura 35 – Diagrama de influência

Fonte: Celona (2008)

5.4 Identificação da criticidade através da matriz SWOT
Brasiliano (2016) em seu método propõe a identficação dos fatores de riscos
em comum e quais são os que podem potencializar os riscos, ou seja, os que
apresentam características motrizes.
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Para isso, é necessário identificar a criticidade dos fatores de riscos com a
utilização da Matriz SWOT, que é uma ferramenta utilizada para determinar as
forças e fraquezas internas de uma organização, como também as oportunidades e
ameaças oriundas do seu ambiente externo.
Com os fatores de riscos determinados e a utilização da Matriz SWOT
(Figura 36) é possível determinar a criticidade dos riscos com a utilização de dois
critérios: magnitude e importância.
Magnitude significa o tamanho ou grandeza que a variável ou
evento possui perante o contexto empresarial. Caso aconteça,
positiva ou negativamente, o quanto ela vai influenciar no contexto
como um todo. A magnitude é ranqueada, utilizando-se uma
pontuação, que varia de -3 a 3, dentro do seguinte parâmetro:
3 (alto); 2 (médio); 1 (baixo) para cada elemento positivo (força ou
oportunidade); e 1 (baixo); -2 (médio); -3 (alto) para cada variável
negativa (fraqueza e ameaça).
Como parâmetro para avaliar a magnitude nas células de fraqueza
e ameaça, é levado em consideração o número de vezes que as
variáveis aparecem no diagrama de causa e efeito.
Caso um fator de risco apareça 5 (cinco) vezes em 6 (seis) riscos
identificados, significa que essa variável possui “alta” magnitude.
Importância significa a prioridade que essa variável deve possuir
perante o contexto do empresarial. É uma nota subjetiva com base
na experiência do gestor e da equipe que está avaliando o cenário.
Para análise da importância, utilizamos 3 níveis de pontuação:
3 (muita importância); 2 (média importância); 1 (pouca importância).
Para criar um ranking dos itens em cada célula da Matriz,
multiplicamos a avaliação da magnitude e da importância.
Os fatores de riscos com maior pontuação negativa são
considerados motrizes, pois podem influenciar diretamente os riscos
identificados. (BRASILIANO, 2016, p.169:170).
Figura 36 – Matriz SWOT

Fonte: Brasiliano (2016)
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Com a utilização da Matriz SWOT o gestor público será capaz de identificar
os pontos frágeis através de uma visão que engloba o rol de todos os fatores de
riscos de seu projeto, pois essa matriz representa um resumo de todos os diagramas
de causa e efeito. Este só é capaz de demonstrar cada risco analisado.
A partir da classificação dos fatores de risco quanto à magnitude e
importância e a definição do nível de criticidade que ocorre com o cruzamento entre
os dois critérios, elabora-se uma matriz que demonstra a criticidade de cada fator
(Figura 37).
Figura 37 – Identificação da criticidade através da Matriz SWOT

Fonte: Brasiliano (2016)

Com essa matriz o gestor pode descartar os riscos que se encontram nos
quadrantes verdes, uma vez que possuem baixa relevância e baixa motricidade,
além de não apresentarem uma relação custo-benefício adequada.
Em contrapartida, os fatores de riscos adstritos aos quadrantes vermelhos
apresentam alta relevância e alta motricidade, portanto devem receber investimentos
em controles para o tratamento desses fatores de riscos.
5.5 Matriz de riscos
A matriz de riscos é a intersecção entre a probabilidade de ocorrencia com o
impacto de um risco. Dessa forma, quanto maior for a probabilidade e o impacto de
um risco, maior será o nível do risco.
Brasiliano (2016, p. 198) classificou cada quadrante da matriz de riscos
(Figura 38), como também qual o tratamento a ser dado:
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• Quadrante I (Vermelho): alta probabilidade de ocorrência e
poderão resultar em impacto extremamente severo, caso ocorram.
Exigem a implementação imediata das estratégias de proteção e
prevenção, ou seja, ação imediata. Ações de 0 a 30 dias.
• Quadrante II (Laranja): Localizam-se ameaças que poderão ser
muito danosas à organização, podendo possuir tanto baixa
probabilidade e alto impacto como baixo impacto e alta
probabilidade. Essas ameaças devem possuir respostas rápidas,
que para isso devem estar planejadas e testadas em um plano de
contingência, emergência, continuidade de negócios, além de ações
preventivas. A diferença do quadrante I é que as ações podem ser
implementadas com mais tempo. São riscos que devem ser
constantemente monitorados. Ações de 0 a 90 dias.
• Quadrante III (Amarelo): Localizam-se os riscos com alta
probabilidade de ocorrência, mas que causam consequências
gerenciáveis à organização. Os riscos classificados nesse
quadrante devem ser monitorados de forma rotineira e sistemática,
podendo também possuir planos de emergência. Ponto de
monitoramento 1 vez a cada 60 dias.
• Quadrante IV (Verde): Os riscos classificados no quadrante IV
possuem baixa probabilidade e pequeno impacto, representando
pequenos problemas e prejuízos. Esses riscos somente devem ser
gerenciados e administrados, pois estão na zona de conforto. Ponto
de monitoramento 1 vez a cada 90 dias.
Figura 38 – Identificação da criticidade por meio da matriz de riscos

Fonte: Brasiliano (2016)

O Virginia Departament of Transport (2015) apresenta indicadores para a
análise qualitativa de impacto tanto para o custo quanto para o prazo de execução
do projeto, com o objeto de obter o efeito potencial gerado e assim priorizar os riscos
com o uso da matriz de riscos (Quadros 16 e 17).

72

Para a questão do custo, o Virginia Department of Transportation (2015)
considera que para uma probabilidade de impacto no custo superior a 90%, deve ser
incluindo na estimativa de custo uma verba de contingência.

Probabilidade

Quadro 16 – Análise qualitativa do impacto no custo
Impacto no custo
Escala
>25%
25% - 10%
<10%
3
2
1
>90%
Incluir na estimativa de custos
70% - 90%
5
Alto
Alto
Médio
50% - 70%
4
Alto
Alto
Médio
30% - 50%
3
Alto
Médio
Baixo
10% - 30%
2
Médio
Médio
Baixo
<10%
1
Baixo
Fonte: adaptado do Virginia Department of Transportation (2015)

Enquanto que com relação ao prazo, o Virginia Department of Transportation
(2015) considera que um risco que pode causar um impacto no prazo superior a seis
meses, deve ser incluindo na estimativa de custo uma verba de contingência.
Quadro 17 – Análise qualitativa do impacto no prazo
Impacto no prazo
Escala
>6meses
6 meses – 1 mês
3
2

<1 mês
1

Probabilidade

>90%
Incluir na estimativa de custos
70% - 90%
5
Alto
Alto
Médio
50% - 70%
4
Alto
Alto
Médio
30% - 50%
3
Alto
Médio
Baixo
10% - 30%
2
Médio
Médio
Baixo
<10%
1
Baixo
Fonte: adaptado do Virginia Department of Transportation (2015)

5.6 Nível de riscos e apetite aos riscos
O nível de riscos é o produto entre a média dos graus de probabilidade pela
média dos impactos que visa mensurar o grau de riscos dos processos analisados,
com o objetivo de monitorar a evolução dos riscos.
O nível de riscos é relevante a medidade que determina o apetite ao risco de
uma organização, uma vez que

quanto maior esse indicador, maior será a

criticidade para o processo. Dentro da escala do Quadro 18, um nível de risco
superior a 3 é intolerável para um processo.
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Quadro 18 – Classificação por nível de risco

Fonte: Brasiliano (2016)

5.7 Matriz de impacto cruzado
A matriz de impacto cruzado (MIC) tem o objetivo de verificar a dependência e
a motricidade que riscos possuem sobre riscos, como também para os fatores de
riscos (Brasiliano, 2016, 178:179), com base nos critérios do Quadro 19.
Quadro 19 – Critérios para determinação da
dependência e motricidade

Fonte: Brasiliano (2016)
A Matriz de Impacto Cruzado é elaborada a partir do ponto das
notas atribuídas para dependência e o ponto médio das notas
atribuídas para importância.
A Matriz de Impacto Cruzado possui os seguintes quadrantes:
• Quadrante I – Ligação: Riscos ou Fatores que influenciam outros
quadrantes, sofrem influência do quadrante motriz e se influenciam
entre si.
• Quadrante II – Motriz: Riscos ou Fatores que influenciam na
concretização dos demais sem sofrerem influências.
• Quadrante III – Dependente: Riscos ou Fatores que apenas
sofrem influências.
Quadrante IV – Independente: Riscos ou Fatores que não
influenciam na concretização dos demais e também não sofrem
influências.
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[...]
Esta matriz possui de especial a influência da ocorrência de um
Fator de Riscos ou de um risco sobre a probabilidade de outros
ocorrerem, definindo esta influência como impacto. Pode-se então
elaborar a matriz de motricidade versus dependência. Para tanto,
basta calcular os pontos médios de motricidade e de dependência,
aplicando as fórmulas a seguir, e construir o gráfico, onde o eixo
dos x corresponde aos valores de dependência e o eixo dos y aos
da motricidade.
VM + vM
PM = ____________
2

PM = Ponto Médio da Motricidade
VM = Valor mais alto de motricidade
vM = Valor mais baixo da motricidade

VD + vD
PD = ____________
2

PD = Ponto Médio da Dependência
VD = Valor mais alto da dependência
vD = Valor mais baixo da dependência

As variáveis motrizes (quadrante II) são as que condicionam o
restante do sistema. Já as variáveis de ligação (quadrante I) são
muito motrizes, mas têm grande dependência das demais. São as
que fazem a ligação entre as variáveis motrizes e as dependentes
(quadrante III). Por sua natureza instável, qualquer ação sobre elas
terá repercussão sobre as outras e um efeito de retorno sobre si
próprio que virá ampliado ou atenuado em função da impulsão
inicial.
As variáveis dependentes (quadrante III) são pouco motrizes e
muito dependentes, seu comportamento é explicado pelo das
variáveis motrizes e de ligação. Já as variáveis independentes
(quadrante IV) são aquelas pouco motrizes e pouco dependentes.
São geralmente tendências de peso ou fatores relativamente
desligados do sistema, e que não constituem determinantes do
futuro, podendo ser excluídas da análise (Figura 39).
Figura 39 – Exemplo da Matriz de
impacto cruzado

Fonte: Brasiliano (2016)

5.8 Matriz de priorização dos riscos
A matriz de priorização dos riscos é o cruzamento da matriz de impactos
curzados e a matriz de riscos residuais que tem como objetivo estabelecer a
priorização dos riscos (BRASILIANO, 2016).
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Figura 40 – Matriz de priorização dos riscos

Fonte: Brasiliano (2016).

A adoção da matriz de priorização de riscos (Figura 40) é relevante uma vez
que somente com a utilização da matriz de riscos é possível que riscos não
classificados como críticos surpreendam o gestor. Ao realizar o cruzamento entre os
riscos críticos e motrizes é verificada a interconectivade dos riscos.
5.9 O modelo do “queijo suíço”
O modelo do “Queijo Suíço”, proposto por Reason (2000) está baseado em
defesas, barreiras e salvaguardas.
Em teoria, cada camada de defesa, barreira ou salvaguarda deveria estar
íntegra, entretanto, via de regra elas são mais como as fatias de um queijo suíço,
cheias de buracos. Ocorre que, na prática esses buracos estão continuamente
abrindo e fechando em diferentes momentos.
Quando há um alinhamento destes buracos nas diferentes camadas do
sistema de defesas, barreiras ou salvaguardas ocorre a possibilidade de ocorrência
de um evento perigoso, conforme Figura 41.
Os buracos nas defesas surgem por falhas ativas ou condições latentes. As
falhas ativas são representadas pelos atos inseguros cometidos pelas pessoas que
estão em contato direto com o sistema, podendo assumir diferentes formas:
deslizes, lapsos, perdas, erros e violações de procedimentos.
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Figura 41 – Modelo do “queijo suíço” mostrando como as defesas,
barreiras e salvaguardas podem ser penetradas por um perigo
ocasionando danos.

Fonte: Reason (2000).

As condições latentes são representadas pelas patologias intrínsecas do
sistema, e surgem a partir de decisões dos projetistas, construtores, elaboradores de
procedimentos e do nível gerencial mais alto. Tais decisões podem se constituir de
erros ou não. Toda decisão estratégica pode potencialmente introduzir um patógeno
no sistema.
5.10

Simulação de Monte Carlo
A simulação de Monte Carlo é em um método de análise quantitativa, que

consiste no uso específico de um método de amostragem denominado amostragem
aleatória simples (CALÔBA, 2018).
Para Calôba (2018, p. 157) a utilização dessa técnica requer atender as
premissas:
Um modelo que, devidamente estimulado, transforme os dados de
entrada, em dados de saída, de forma coerente e conforme uma
lógica definida, verificada e auditável;
Correta identificação das variáveis de entrada e saída do modelo; e
Mapeamento adequado das incertezas de cada atividade ou evento
de riscos.

Portanto, uma simulação de Monte Carlo baseada em uma análise qualitativa
duvidosa e em documentos frágeis não apresenta capacidade de ser suporte para
uma simulação quantitativa.
Para ilustar a utilização da Simulação de Monte Carlo cabe trazer a Figura 42,
na qual Brandão et. al (2012) a utilizaram para simular o VPL da PPP da linha
amarela do metrô da cidade de São Paulo.
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Figura 42 – Resultado da simulação de Monte Carlo para a linha
amarela do metrô da cidade de São Paulo

Valores em milhões (R$)

Fonte: Brandão et. al (2012).

Os pesquisadores chegaram a uma probabilidade 34,8% de obter um VPL
(valor presente líquido) negativo após a simulação de Monte Carlo.
5.11

Análise de sensibilidade: diagrama de tornado
A análise de sensibilidade tem como objetivo primário a identificação das

variáveis que mais impactam o resultado que estamos interessados. Alárcon et. al.
(2011) afiram que esse tipo e análise é capaz de fornecer resultados valiosos, uma
vez que são avaliados os resultados de acordo com os valores de entrada.
O diagrama de tornado é um exemplo de ferramenta para avaliação da
análise de sensibilidade, o qual exibe em ordem decrescente os fatores de riscos de
entrada que apresentam o maior impacto na variável de saída objeto da análise
(Figura 43).
Figura 43 – Exemplo do Diagrama de Tornado
Impacto ambiental
Controle de tráfego
Investigação geotécnica
Controle e garantia de qualidade
Condições do mercado da construção
Aumento do custo de materiais
Processo construtivo
Fases da construção
Atrasos na aquisição de materiais
Inflação
Contratos obscuros

Fonte: Alárcon et.al. (2011)
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5.12

Contenção e contingenciamento
Diante dos resultados obtidos após a análise de riscos cabe ao gestor público

avaliar o prosseguimento do projeto. No processo de contratação de obra pública
esse momento pode ser considerado a transição para a fase externa do processo
licitatório, no qual a obra pública passa a ser escrutinada por agentes externos, a
saber: empresas privadas e sociedade.
Baseado na ciência da análise de riscos o gestor pode prever contenções
e/ou contingenciamentos no projeto, tanto de prazo quanto de custos na fase interna
do processo licitatório. As contenções e os contingeciamentos se distinguem no
momento de sua realização, conforme (Figura 44).
Figura 44 – Fases para contenções e contingenciamentos

Fonte: Ioshimoto (2018)

A contenção parte do princípio que será necessário dispor recursos no
orçamento do projeto com o objetivo de prevenção, tendo em vista a mitigação do
risco no início do projeto.
Enquanto que uma contingência é baseada nas ações planejadas no início do
projeto, porém para os custos dessas ações planejadas são previstas reservas
financeiras no orçamento, que podem ser utilizadas através da materialização dos
riscos previstos inicialmente no projeto.
Alárcon et. al. (2011) faz um comparativo entre a forma tradicional da
elaboração de um orçamento com uma abordagem na qual a análise de risco está
integrada ao orçamento, através do contingenciamento, Figura 45.
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Figura 45 – Comparativo entre a abordagem tradicional e a
proposta de uma modelagem de riscos integrado na fase de
orçamentação.

Fonte: Alárcon et. al. (2011).

A integração da análise de riscos com a elaboração de orçamentos proposta
por Alárcon et. al. (2011) é uma mudança de paradigma, uma vez que a abordagem
tradicional apresenta um valor base estático, enquanto que a inserção de
contingências leva a um orçamento dinâmico no tempo, com limite inferior e
superior.
Portanto, o valor total efetivo da obra se materializa no decorrer com o
acompanhamento da resolução dos riscos. À medida que os riscos não se
materializam, as verbas de contingências não são utilizadas e se tornam
oportunidades, conforme Figura 46.
Figura 46 – Exemplo de redução das verbas de
contingência no decorrer do tempo.

Fonte: adaptado de Alárcon et. al. (2011).
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Além

das

oportunidades,

os

eventos

previstos

como

de

risco

e

contingenciados são oportunidades para o gestor.
Cabe trazer Kerzner (2006) que conceituou as contingências em dois tipos:
normais e de riscos. Além disso, distinguiu os custos da obra das verbas de
contingência, conforme Figura 47.
Figura 47 - Distinção entre custos de obras, contingências
normais e de riscos.

Fonte: Kerzner (2006); adaptado por Mozart (2008).

Foi constatado por SONMEZ, ERGIN, BIRGONUL (2007) citado por
MOZART (2008) que o sucesso no mercado internacional da construção se dá
através da determinação de verbas de contingências. Cabe a ressalva que tanto a
previsão reduzida de verbas de contingências para projetos de alto risco podem
resultar em perdas, como também excesso dessas verbas podem reduzir as
chances de contratação.
Alárcon et. al. (2011) apresentou o custo estimado para ampliação do Canal
do Panamá (Tabela 3), no qual foram previstas verbas de contingencias após a
utilização de diversas técnicas de análises de riscos.
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Tabela 3 – Orçamento com verbas de contingencia para
a obra do programa de expansão do Canal do Panamá
Componentes do Projeto
Estimativa ($)
Eclusas novas
Eclusas do Atlântico
1110
Eclusas do Pacífico
1030
Contingência para novas eclusas
590
Subtotal
2730
Bacias para economia de água
Bacias do Atlântico
270
Bacias do Pacífico
210
Contingências para as bacias
140
Subtotal
620
Canais de acesso para eclusas novas
Canais do Atlântico (dragagem)
70
Canais do Pacífico (escavação)
400
Canais do Pacífico (dragagem)
180
Contingências para os canais de acesso
170
Subtotal
820
Melhorias nos canais de navegação existentes
Aprofundamento e ampliação da entrada do Atlântico
30
Ampliação dos canais do Lago Gatun
90
Aprofundamento e ampliação da entrada do Pacífico
120
Contingências para os canais de navegação existente
50
Subtotal
290
Melhorias no suprimento de água
Elevar o nível do lago Gatun ao máximo
30
Aprofundamento do canal de navegação
150
Contingências para as melhorias no suprimento de água
80
Subtotal
260
Inflação quando a obra estiver 50% concluído
530
Total estimado (x 1.000.000)
5250

Fonte: adaptado de Alárcon et. al. (2011)

No trabalho desenvolvido por Alárcon et. al. (2011) foram previstas verbas de
contingências após a análise de riscos que incrementaram o orçamento em
US$ 1 bilhão, passando de US$ 4 bilhões para US$ 5 bilhões. Como também a data
para comissionamento foi elevada em um ano.
A determinação do contingenciamento é realizada por especialistas baseada
na experiência com projetos semelhantes. Cabe a ressalva que apesar do
conhecimento dos responsáveis pelo contingenciamento, a subjetividade pode ser
um elemento de risco, uma vez que a habilidade, o conhecimento e a motivação dos
experts podem variar significativamente.
Diante da relevância do gerenciamento de riscos ao ser aplicado e impactar
positivamente com consequente agregação de valor é necessário a utilização de
técnicas de análise qualitativa e quantitaiva nas contratações de obras públicas.
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Insta consignar que a fase interna das licitações de responsabilidade
exclusiva dos órgãos públicos é o momento adequado para a utilização das técnicas
de gerenciamento de riscos, uma vez que as definições relevantes do projeto são
definidas nessa fase.
Dessa forma, a Figura 49 demonstra que um processo de análise de riscos
concomitante a elaboração dos produtos da fase interna de licitação, com uma
avalição da necessidade de contenção e contigenciamentos que podem impactar na
execução do projeto possibilitará uma tomada de decisão com maior segurança para
prosseguimento para a fase externa.
O resultado obtido será um produto para licitação com qualidade, e
consequetemente uma execução contratual com maior controle.
Figura 49 – Resultado obtido com a inserção da análise de riscos
na fase interna.

Fonte: elaborado pelo autor
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6 ESTUDO DE CASO
O presente estudo de caso analisou as fragilidades da contratação e
execução de uma obra pública no munícipio de São Paulo, resultado da tomada de
decisão baseado em uma fase interna licitatória com elementos insuficientes, no
período de 2014 até 2019.
A obra Acompanhada nesta pesquisa foi denominada de obra A e para a
análise de riscos foi utilizado partes do Método Brasiliano.
Os dados obtidos para essa pesquisa são originados dos documentos
referentes ao procedimento licitatório, de contratação e do acompanhamento da
execução contratual pela administração pública, como também de vistorias
realizadas no local e informações obtidas com os responsáveis pela execução.
A obra em questão é um edifício público denominado CEI (centro de
educação infantil), Figura 50, na qual o uso projetado é para a área da educação,
com uma área total construída de 789,00 m² e uma área total do terreno de
4.600,00 m².
Trata-se de um projeto padrão, no qual os projetos de arquitetura, elétrica,
hidráulica e estrutura referentes à edificação pública são utilizados para todas as
obras dessa tipologia no munícipio de São Paulo. Cabe à administração pública na
fase interna elaborar os projetos da implantação.
Figura 50 – Vista do projeto padrão da obra A

Fonte: PMSP (2019)

a) Definição da modalidade e regime de contratação
A modalidade de contratação adotada para a obra A foi a concorrência.
Essa modalidade é regida pelas leis 8.666/93 e 12.462/11 na qual a administração
pública tem o maior controle sobre o projeto, porém assumiu a totalidade dos
riscos à exceção dos riscos compartilhados de construção e do projeto (Quadro 5).
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O regime de contratação adotado para a obra A foi o de preços unitários. A
adoção desse regime trouxe riscos desnecessários para a administração pública,
pois sua adoção se faz conveniente quando o escopo não apresenta maturidade
suficiente, a previsibilidade dos custos é pequena, como também a definição do
preço total não é adequada.
Não constavam nos estudos da fase interna da obra A justificativas pela
escolha do regime de preços unitários, mas sim afirmações contrárias à adoção
desse regime como a de que o projeto básico padrão era amplamente utilizado no
município pelo órgão, o qual possuía detalhado conhecimento e experiência na
sua execução, com a indicação e avaliação dos terrenos com capacidade para
abrigarem as instalações.
Dessa forma, a administração pública tinha condições de fornecer para os
licitantes as informações necessárias para que pudessem ter a devida
compreensão para planejar e avaliar os riscos a partir de seus próprios custos,
portanto, não havia justificativa para a adoção do regime de execução por preços
unitários com um objeto padronizado, conhecido e já executado inúmeras vezes.
O regime de execução baseado nos preços unitários possui diversos
inconvenientes, tais como: dificuldade no acompanhamento da medição, incerteza
quanto ao preço final, o que gera frequentes alterações contratuais.
Normalmente é utilizado em obras em que o projeto possua incertezas
intrínsecas nas estimativas de quantitativos, como por exemplo, obras rodoviárias.
Cabe ressaltar que a escolha do regime de execução escapa ao poder
discricionário da Administração, sendo uma escolha técnica e direcionada pela
legislação, que aponta regimes preferenciais de adoção, cuja derrogação demanda
uma justificativa igualmente técnica e fundamentada.
A questão a ser solucionada para que o setor público adotasse um regime
com maior compartilhamento de riscos, que seria o regime de preço global, seria o
estudo detalhado das intervenções necessárias na implantação da obra.
6.1

Dos estudos preliminares
Constou a seguinte justificativa do órgão público na fase interna quanto à

adequação do terreno:
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[...] foram indicados e avaliados terrenos com capacidade de
abrigarem
as
instalações,
devidamente
adequadas
às
condicionantes urbanísticas e legislação pertinente, com
atendimento a normas e leis vigentes.
As obras foram locadas nos terrenos aprovados e orçadas
conforme diretrizes da Prefeitura de São Paulo atendendo também
as orientações normativas do FNDE [...] (grifos nossos).

Entretanto, após a adjudicação do certame, o próprio órgão público realizou
um levantamento da disponibilidade e desembaraço dos terrenos no que diz
respeita à viabilidade do início das obras.
Foi constatado que 37 dos 43 terrenos previstos na licitação apresentavam
restrições para receberem as obras, tais como: falta de licenciamento ambiental,
levantamento topográfico não realizado ou ações judiciais expropriatórias em fase
processual. Portanto, não havia liberação dos terrenos para início das obras,
incluindo a obra A.
Sob a ótica da viabilidade técnica, é desejável que se avaliem alternativas
possíveis para a construção das obras. Assim, é necessário analisar a
disponibilidade dos terrenos, tanto em relação à definição de sua localização
quanto às possíveis restrições legais, para posterior regularização. Caso não seja
possível à regularização é necessário a escolha de outro terreno.
Tais questões (quanto à regularidade dos terrenos) devem ser resolvidas na
fase do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), fase
essa anterior à elaboração do projeto básico.
Portanto, o programa de necessidades foi falho, uma vez que o terreno
apresentava restrições quanto a sua disponibilidade.
Não obstante, a etapa do EVTEA não avaliou adequadamente a escolha do
terreno para a obra A ao apresentar superficialidade na análise de legalidade; com
insuficiência de informações para caracterizar o local; ao negligenciar o
levantamento topográfico que demonstrou a presença de um imóvel na área do
terreno, como também a declividade acentuada da área.
Portanto, os estudos preliminares não alcançaram o resultado esperado,
pois foram realizadas análises superficiais sobre o terreno escolhido, como
também a questão da declividade acentuada da área, na qual a alternativa
escolhida não foi viável tecnicamente.
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6.2

Do projeto básico
O projeto básico que acompanhou a licitação da obra A foi deficiente, pois

não contemplou projeto de implantação suficientemente detalhado com
especificações dos muros de arrimos, da movimentação de terra e a solução para
acesso a edificação por rampas; detalhes estes diretamente relacionados com os
itens de maior significância financeira constantes no orçamento de implantação.
Das deficiências dos projetos básicos, cabe destacar o ponto a seguir.
• Ausência de projeto referente ao muro de arrimo
A representatividade deste item foi verificada através da Curva ABC1 do
orçamento licitado para a obra A, na qual foi obtida a faixa A para os serviços
cujos valores somados representam 50% do valor total do orçamento:
Quadro 20 – Faixa A da Curva ABC
Descrição

Valor total
(s/ BDI)

% do total
orçado

% acumulado

Muro de arrimo h=3,50m, com drenagem

689.692,50

15.72%

15.7%

Estrutura de concreto pré-moldado para CEI padrão
2008

578.735,61

13.19%

28.9%

Armadura em aço CA-50

142.345,00

3.24%

32.2%

Transporte de terra por caminhão basculante, a
partir de 1km

128.464,30

2.93%

35.1%

Fv.15/16 - muro de fecho em blocos e estrutura de
concreto, fundação com brocas

117.861,04

2.69%

37.8%

Forn. de refeição - almoço ou jantar

85.363,20

1.95%

39.7%

Elevador elétrico sem casa de máquinas - 2 paradas

84.410,00

1.92%

41.6%

Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar,
espessura 20cm

81.466,82

1.86%

43.5%

Fornecimento de vale transporte integ.metro+onibus

80.352,00

1.83%

45.3%

78.029,64

1.78%

47.1%

77.522,02

1.77%

48.9%

70.497,21

1.61%

50.5%

Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar,
espessura 16cm
Cx. D'agua anéis de conc. Arm c/ escada g. C.
Ci=20m3 cs=13m3 cr=5m3
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 300mm2
resistente a chama - fornecimento e instalação

Fonte: Elaborado pelo autor.

No Quadro 20 constata-se que o serviço em questão é o mais relevante
economicamente para a obra A. Portanto, imprescindível o seu detalhamento com
a elaboração do respectivo projeto básico.
1

Curva ABC, também conhecida como Análise de Pareto ou Regra 80/20, é um estudo que foi
desenvolvido por Joseph Moses Juran que identificou que 80% dos problemas são geralmente
causados por 20% dos fatores. Na Engenharia de Custos é utilizada comumente para identificação de
quais serviços/insumos possuem maior relevância em relação ao valor total das atividades. O nome
ABC deriva das 03 faixas ou curvas (A, B e C) definidas na análise.
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O órgão público utilizou os seguintes documentos técnicos para a formação
do preço do serviço para os muros de arrimo referente obra A: memorial
descritivo; composições de preços; parecer técnico de fundações; projetos
básicos de arquitetura, implantação, estrutura.
Com o intuito de verificar a adequação do serviço previsto à luz da
legislação e da presença de elementos mínimos previstos nas normas técnicas
consagradas, foram analisados os documentos fornecidos no certame e
observado o seguinte:
a) ausência de projeto básico que demonstre, entre outras características, qual o
tipo de solução adotada, o método construtivo, os materiais a serem
empregados, as características geométricas, enfim, elementos consagrados
no meio técnico para muros de arrimos;
b) o desenho na prancha de implantação apresenta somente a indicação da
posição do muro de arrimo em planta, portanto insuficiente para identificar
com clareza os elementos que o constituem. As demais pranchas fornecidas
não trazem nenhuma representação gráfica do muro de arrimo previsto neste
Edital;
c) não há previsão da execução desse muro de arrimo no memorial descritivo da
obra;
d) o parecer técnico de fundações para a obra A apresentou as seguintes
considerações quanto à implantação e contenções:
Este relatório apontará os problemas e soluções considerando o
projeto de implantação ora disponível, mas conforme poderá ser
visto no decorrer do texto, quer nos parecer que em função dos
problemas levantados, é possível que se tenha que estudar uma
nova forma de implantar a escola.
[...] qualquer que seja a implantação será necessário detalhar muito
mais o projeto, traçando um número muito maior de seções e
fazendo a elevação das contenções necessárias. Só assim os
problemas a serem enfrentados poderão ser adequadamente
conhecidos (grifo nosso).
[...] As questões de maior relevância desta obra são relacionadas
com as contenções e aos taludes, [...].
6.1. Arrimo e taludes da divisa dos fundos do terreno
[...] Está prevista a construção de um arrimo de 2m junto a esta
divisa e [...]
6.2. Arrimo no alinhamento da direita (viela)
[...] Neste caso, a solução de gabiões parece ser a mais indicada.
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[...] Somando-se o comprimento destas divisas tem-se cerca de
170m, ou seja teremos um muro de 2m de altura por 170m de
comprimento.
Se abaixarmos toda a implantação em 2m, criaríamos, em princípio,
um muro de 2m na divisa esquerda, com cerca de 70m de
comprimento. [...].
Desta forma, estaríamos substituindo um arrimo de 170m, a ser
feito sobre aterro e que ainda tem que suportar um talude sobre ele,
por um muro de 70m, que será apoiado em solo de melhores
características.

Constata-se

que diversas

questões abordadas

no parecer técnico

subsidiariam a elaboração de um projeto para definir quais soluções seriam
adotadas. Porém, não foram encontradas que tais questões foram dirimidas,
tampouco na documentação técnica fornecida aos licitantes.
Insta consignar que, no parecer técnico era clara a presença de elementos
que questionavam a forma projetada para a implantação da obra, com
questionamentos claros quanto à viabilidade da solução pretendida.
Cabe salientar que a execução do respectivo serviço foi prevista para
diversas obras similares licitadas concomitantemente a obra A (Quadro 21). O
custo previsto para as demais obras eram significativamente inferiores ao orçado
para a obra A.
Quadro 21 – Itens previstos para execução dos muros de arrimos para
diversas CEIs contratadas na mesma época.
Obra

Descrição

Valor total
(C/ BDI)

A

Muro de arrimo h=3,50m, com drenagem

862.115,62

B

Muro de arrimo h=1,40m, com drenagem

222.223,09

C

Muro de arrimo h=1,40m, com drenagem

148.565,48

D

Muro de arrimo h=2,50m, com drenagem

178.747,35

E

Muro de arrimo h=3,50m, com drenagem

49.263,75

F

Muro de arrimo h=1,40m, com drenagem

46.306,13

G

Muro de arrimo h=2,50m, com drenagem

13.143,19

H

Muro de arrimo h=3,50m, com drenagem

24.631,88

I

Muro de arrimo h=1,40m, com drenagem

99.913,18

J
Q

Muro de arrimo h=2,50m, com drenagem

249.720,56

Muro de arrimo h=2,50m, com drenagem

149.516,90

L

Muro de arrimo h=1,40m, com drenagem

131.934,00

M

Muro de arrimo h=1,40m, com drenagem

148.565,47

N

Muro de arrimo h=2,50m, com drenagem

178.747,35

O

Muro de arrimo h=3,50m, com drenagem

49.263,75

P

Muro de arrimo h=1,40m, com drenagem

46.306,13

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O projeto básico apresentado foi insuficiente para a caracterização do objeto
previsto na planilha orçamentária, pois não possibilita a avaliação dos custos,
métodos e prazos de sua execução.
6.3

Do prazo previsto e realizado para execução da obra
A emissão da ordem de serviço para início da execução da obra foi emitida

em 19.12.2014, com um prazo total para execução de 180 dias, ou seja, a previsão
inicial de encerramento seria 18.06.2015. Cabe salientar que a previsão do prazo
de 180 dias para a execução desse tipo de obra é exequível.
Entretanto, o prazo decorrido para a execução da obra Apresentou diversos
aditamentos (Quadro 22), aos quais as justificativas apresentadas decorriam da
ausência de recursos financeiros, da declividade acentuada do terreno, como
também da desapropriação.
Quadro 22 – Aditamentos de prazo para a obra A.
Nº do
aditamento

Objeto do aditamento

Vigência
Atualizada

1º TA

Prorrogação de prazo

04.03.2016

2º TA
3º TA
4º TA
5º TA
6º TA
8º TA
9º TA

Prorrogação de prazo
Prorrogação de prazo
Prorrogação de prazo
Suspensão do prazo
Suspensão do prazo
Prorrogação de prazo
Suspensão do prazo
Retomada dos serviços / Prorrogação
dos prazos

10.06.2016
08.09.2016
31.12.2016
120 dias
120 dias
03.12.2017
120 dias

10º TA

30.01.2018

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por fim, o prazo decorrido da obra foi de 10 semestres, ou seja,
900% superior ao previsto inicialmente, praticamente no limite de prazo legal para
um contrato público que é de cinco anos.
A obra A não possuía todas as condições necessárias para o seu início
quando da emissão da ordem de serviço. No estudo de viabilidade para o início de
diversas obras similares, constavam pendências para a obra A, como por exemplo,
no aguardo de levantamento topográfico e definição da questão expropriatória.
Ocorre que tais pendências não deveriam estar presentes nesse momento
da execução contratual, uma vez que estas definições compreendem fases
preliminares à elaboração do projeto básico.
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Com efeito, a lei nº 8.666/93 pauta-se pela necessidade de haver projetos
básicos e executivos, completos e suficientes, com vista a minimizar alterações
durante a fase de execução.
A título de exemplo, na solicitação do 2º termo aditivo (TA) o engenheiro da
Fiscalização do órgão público informou, à época:
Terreno em forte declive que impede a implantação da CEI
conforme projetado. Será necessário efetuar estudos estruturais e
arquitetônicos para elevação do nível do pavimento térreo ao nível
do arruamento lateral, através do prolongamento dos pilares
(pilotis).

Observa-se que a formalização da dificuldade quanto às características
geométricas do lote só aconteceu no 2º TA, datado em 30.11.2015, ou seja,
346 dias após a emissão da Ordem de Início.
Ademais, observa-se que em diversas requisições de aditamentos de prazos
apresentadas pela empresa contratada constaram menção a desapropriação do
imóvel existente no terreno.
Dessa forma, constatou-se que as indefinições da fase preliminar,
principalmente quanto à disponibilidade dos terrenos e estudos adequados para a
implantação da obra, contribuíram significativamente para a dilação de prazos da
obra em comento.
Cabe citar que os prejuízos decorrentes de uma obra inconclusa no tempo
programado são numerosos, tais como: dificuldades para o adequado controle da
execução contratual; mudanças constantes de cronograma de execução;
retrabalhos; procrastinação dos benefícios que a utilização da obra geraria aos
munícipes e deterioração das parcelas da obra já executadas.
Ressalte-se, ainda, que em vistorias realizadas em 2018 observou-se que o
impasse com relação a desapropriações continuava sem solução, ou seja, cerca
de três anos após a emissão da ordem de início continuavam pendências cujas
definições concernem a fases anteriores ao início dos serviços.
6.4

Do orçamento previsto e realizado
O orçamento licitado para a obra A foi de R$ 5.484.867,38 (Tabela 4) e o

valor contratado para a empresa vencedora foi de R$ 4.607.208.60, alcançando
um desconto de 16%.
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Tabela 4 – Orçamento licitado em 2014 para a obra A.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Cabe destacar que na fase de orçamentação os itens representativos nos
custos da obra A eram referentes à fundação, superestrutura e serviços
complementares. Os serviços complementares contemplavam os custos da
implantação da obra, da movimentação de terra e das contenções estimadas.
Na execução contratual foram feita alterações contratuais para a obra A,
elevando o montante do valor contratual para R$ 5.717.719,69. Dentre as
alterações realizadas destacam-se modificações significativas na infra e
superestrutura da obra totalizando R$ 626.245,99, para adequação da
implantação (Tabela 5).
Tabela 5 – Acréscimos à fundação e superestrutura para a obra A.
Descrição

Valor total
(s/ BDI)

Estacas escavadas mecanicamente – diâmetro de 40cm

81.550,56

Tubulão – Escavação a céu aberto com pá e picareta

31.841,81

Tubulão a céu aberto fck = 20Mpa

35.993,04

Anel de concreto D=2,00m e H=0,50m
Subtotal para Fundação
Concreto usinado bombeado fck = 25Mpa, inclusive lançamento
e adensamento
Armadura em aço CA-50
Forma comum de tábua de pinus
Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m

62.480,64
211.866,05
103.747,16
178.291,41
61.180,21
71.161,16

Subtotal para Superestrutura

414.379,94

Total (R$)

626.245,99

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Fiscalização apresentou que a necessidade das alterações foi necessária
para adequação ao projeto executivo a real necessidade da obra. Enquanto que a
empresa contratada apresentou como justificativa a readequação da implantação,
a saber:
No item do contrato de Superestrutura foram feitas extensão nos
itens existentes para atender as exigências do projeto executivo de
estrutura. Além disso, será executado uma estrutura em pilotis,
devido à topografia inicial do terreno, solução esta a mais
interessante financeiramente e fisicamente, pois em alguns pontos
o desnível do piso acabado com o terreno primitivo é cerca de 12
metros de altura, impossibilitando, por exemplo, um muro de arrimo.

Contudo, essas alterações eram previsíveis na fase dos estudos
preliminares, na qual o setor público tinha autonomia para resolução de ofício.
Cabe destacar que a alternativa para alteração da estrutura da obra,
apresentada pela empresa contratada a Fiscalização, durante a execução não
apresentou elementos que demonstrassem ser a melhor alternativa, uma vez que
não foi apresentada análise técnica detalhada, tampouco memória de cálculo.
6.5

Do cronograma físico-financeiro

a) Ausência de cronograma físico-financeiro no processo licitatório
Não havia cronograma físico-financeiro para a obra A em seu processo
licitatório. Tão somente constava um cronograma de desembolso para cada CEI,
os quais não discriminavam detalhadamente os serviços a serem executados
para nenhuma das obras.
Inicialmente, o cronograma físico-financeiro é elemento integrante do
projeto básico das obras a serem executadas, com a previsão de todas as etapas
ou parcelas para a conclusão do objeto, e seus respectivos prazos.
Além disso, constitui instrumento essencial de gestão contratual e a ele
competem duas funções: a primeira é a de apresentar a previsão de desembolso
no decorrer do tempo de execução proposto pelo projeto, espelhando o ritmo
desejado e possível para os serviços, compatível com a disponibilidade
orçamentária; a segunda é a de permitir o acompanhamento físico da execução
dos serviços e a eventual aplicação de multa por atraso.
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Diante da ausência de cronograma físico-financeiro com nível de precisão
adequado, não foi possível a avaliação da coerência do prazo proposto para a
execução das obras, além de como seria a distribuição dos serviços ao longo do
tempo.
Por fim, prejudicou a verificação da compatibilidade do cronograma com a
dotação orçamentária das obras, bem como a compatibilidade da dotação
orçamentária total prevista no PPA com o valor total orçado.
b) Cronograma físico-financeiro incompatível com o andamento da obra
Foi avaliada a compatibilidade do cronograma físico-financeiro durante a
execução contratual em vistorias as obras e verificou-se que o prazo proposto de
30.06.2018 a época não representava a realidade do andamento dos serviços.
A título de exemplo, cita-se:
• Grupo “estrutura”: observa-se no cronograma apresentado a realização de
100% dos serviços que compõem este grupo. Todavia, a estrutura da
divisa com a propriedade existente no terreno e a estrutura do poço do
elevador encontravam-se inconclusas quando das vistorias.
• Grupo “instalações elétricas”: observa-se no cronograma apresentado a
realização de cerca de 40% dos serviços que compõem este grupo.
Todavia, verificou-se nas vistorias que os principiais serviços deste grupo
não haviam sido iniciados.
6.6

Da execução contratual
A execução contratual apresentou dificuldades devido às falhas na fase

interna do processo de contratação que afetaram o prazo e o custo da obra A.
Ao negligenciar as informações restritivas quanto à disponibilidade e
desembaraço dos terrenos para receber a obra na fase interna, concretizou-se o
risco de não pode ser executado o contrato após emissão da ordem de início, o
qual se arrastou por vários anos na dependência da espera pela liberação do
terreno (Figura 51).
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Figura 51 – Interferências presentes na implantação da edificação.

Fonte: Google Earth, modificado pelo autor.

Nas vistorias foi possível confirmar tal constatação, uma vez que não havia
sido liberada totalmente a área para a execução completa da edificação pública,
tendo em vista a não desapropriação de imóveis (Figura 52).
Figura 52 – Vista da edificação não desapropriada no acesso principal da obra A.

Fonte: autor.

Também, o risco de inexequibilidade do projeto de implantação foi
concretizado

na

execução

contratual.

O

órgão

público

ao

ignorar

as

considerações constantes no parecer técnico, apresentou um projeto sem as
devidas análises, haja a vista a complexidade da solução proposta. Observa-se
que a solução adotada na Figura 53 demonstra que foi necessária a execução de
uma estrutura de concreto para literalmente fazer o terreno para a obra A.
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Figura 53 – Solução adotada durante a execução contratual para superar o desnível do
terreno.

Fonte: autor.

6.7

Das restrições orçamentárias
A obra A foi custeada por duas fontes de recursos distintas, sendo estas

provenientes das esferas municipal e federal. Para regulamentar as transferências
federais relativas ao ajuste foi celebrado o Termo de Compromisso PAC
(Programa de Aceleração do Crescimento) no qual constava para a obra A o valor
de R$ 1.288.784,00.
Assim, do valor atualizado de R$ 5.717.719,69, relativo à obra do estudo
de caso, 22,5%2 correspondeu a repasse do Governo Federal via FNDE/MEC.
Ocorre que, houve restrições orçamentárias durante a execução da obra.
Tais restrições encontram-se formalizadas nos documentos que acompanham os
diversos aditamentos de prazos.
A título de exemplo, cabe trazer algumas dessas exposições:
[...] requerer o aditamento de prazo de execução por mais 180
(cento e oitenta) dias, tendo em vista a inexistência de empenho
(recurso financeiro) [...] Solicitação de Prorrogação de prazo da

Contratada.

A presente solicitação faz-se necessária em decorrência de
questão financeira em que os recursos do presente exercício
somente foram parcialmente empenhados em março/2015.

Solicitação de Prorrogação de prazo pela Fiscalização.

Tendo em vista que até a presente data, os recursos para o
exercício 2016 não foram transferidos e consequentemente
empenhados, se faz necessária à prorrogação dos prazos
contratuais [...] Solicitação de Prorrogação de prazo da

Fiscalização em 16 de março de 2016.

2

R$ 1.288.784,00 / R$ 5.717.719,69
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Tendo em vista que até a presente data, os recursos para o
exercício 2016 não foram transferidos e consequentemente
empenhados, se faz necessária à prorrogação dos prazos
contratuais [...] Solicitação de Prorrogação de prazo da

Fiscalização em 08 de junho de 2016.
6.8

Identificação dos processos críticos
Para análise dos processos críticos que impactaram na contratação da obra

pública utilizou-se a ferramenta denominado BIA (Business Impact Analysis),
prevista na ISO 31.010:20012.
Essa ferramenta permite avaliar processos e inseri-los em uma escala de
criticidade visualizada dentro de uma matriz, cujo objetivo é direcionar o gestor
para o monitoramento dos processos essenciais (BRASILIANO, 2016).
Dessa forma, após essa avaliação é possível verificar quais os processos que
deveriam ter sido observados e que impactaram negativamente o objetivo a ser
alcançado.
Para isso, foram utilizados dois critérios para realizar a análise:
• impacto no negócio: qual impacto na instituição, que a inatividade de um
determinado processo ou determinada área provocam? Para a avaliação
do impacto no negócio foram utilizados quatro subcritérios: imagem,
recurso financeiro, legal e operacional.
• tempo de tolerância: tempo máximo que um processo, atividade ou área
estudada podem ficar paralisados sem comprometer de forma significativa
a obra pública.
Foram utilizados quatro subcritérios para realizar a análise, com os seus
respectivos pesos, conforme Quadro 23:
Quadro 23 – Subcritérios e respectivos pesos para
análise BIA.
Operacional – Peso 4

Legal – Peso 2

Recurso financeiro – Peso 3

Imagem – Peso 1

Fonte: Adaptado pelo autor (BRASILIANO, 2016).

Diante desses subcritérios foram definidos os critérios para pontua-los de
acordo com o objeto do estudo de caso, conforme quadros a seguir:
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Quadro 24 – Critério para avaliação da continuidade satisfatório do processo.
Operacional
Massivo: impacta outros processos muito fortemente

Pontuação
5

Severo: impacta outros processos de forma direta

4

Moderado: impacta levemente outros processos

3

Leve: impacta somente o próprio processo

2

Insignificante: não impacta nada

1

Fonte: Adaptado pelo autor (BRASILIANO, 2016).
Quadro 25 – Critério para necessidade de recursos financeiros além do previsto.
Recurso Financeiro
Massivo: acima de R$ 1.000.000,00

Pontuação
5

Crítico: de R$ 500.000,00 a R$ 1.000.000,00

4

Grave: de R$ 250.000,00 a R$ 500.000,00

3

Moderado: de R$ 50.000,00 a R$ 250.000,00

2

Leve: Até 50.000,00

1

Fonte: Adaptado pelo autor (BRASILIANO, 2016).
Quadro 26 – Critério para avaliação perante a legislação vigente.
Legal
Massivo: possibilidade de abertura de fiscalização, investigação ou
processo, com descumprimento da legislação, sem argumentos e
possibilidade de encerramento da operação
Crítica: possibilidade de abertura de fiscalização, investigação ou processo,
com descumprimento da legislação, sem argumentos.
Crítica: possibilidade de abertura de fiscalização, investigação ou processo,
com descumprimento da legislação, com argumentos parcialmente
satisfatórios
Moderada: possibilidade de abertura de fiscalização, investigação ou
processo, com descumprimento da legislação, com argumentos
plenamente satisfatórios
Leve: questões legais sem qualquer impacto

Pontuação
5
4
3
2
1

Fonte: Adaptado pelo autor (BRASILIANO, 2016).

Quadro 27 – Critério para avaliação do impacto na imagem.
Imagem
Repercussão prolongada ou não na mídia internacional

Pontuação
5

Repercussão nacional

4

Repercussão regional

3

Repercussão local

2

Sem repercussão

1

Fonte: Adaptado pelo autor (BRASILIANO, 2016).
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Após foi determinado o nível de impacto, que é dado pela razão entre os
subcritérios pela soma dos pesos atribuídos aos critérios de legalidade, operacional,
de recursos financeiros e de imagem.
O resultado obtido foi o grau de impacto, o qual apresentou o nível de impacto
de cada processo, conforme classificação do Quadro 28.
Quadro 28 – Critério para avaliação do impacto na imagem.
Grau de Impacto

Escala

Nível de Impacto

4,51 – 5,00

5

Massivo

3,51 – 4,50

4

Severo

2,51 – 3,50

3

Moderado

1,51 – 2,50

2

Leve

1,00 – 1,50

1

Muito leve

Fonte: Adaptado pelo autor (BRASILIANO, 2016).

Por fim, foi necessário avaliar o tempo de tolerância ao qual cada processo
pode aguardar até voltar a ser operacional (Quadro 29).
Quadro 29 – Tempo de tolerância.
Tempo

Pontuação

Até 7 dias

6

Até 15 dias

5

Até 30 dias

4

Até 60 dias

3

Até 90 dias

2

Até 180 dias

1

Fonte: Adaptado pelo autor (BRASILIANO, 2016).

Para a realização do estudo foram utilizados os cinco macroprocessos
definidos pelo Manual do TCU (2014a) para a contratação de obras públicas, dos
quais derivam 16 processos por etapas a serem atendidos (Figura 13).
A identificação dos processos críticos pode ser verificada na Tabela 6.
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Tabela 6 – Identificação dos processos críticos para a obra A

Fonte: Elaborado pelo autor.
Legenda: macroprocesso e processo conforme fluxograma da Figura 13.

Diante das informações definidas na identificação dos processos críticos foi
elaborada a matriz de identificação dos processos críticos da obra A, conforme
Figura 54.
Figura 54 – Matriz Identificação dos processos críticos para a obra A

Fonte: Elaborado pelo autor

De um modo geral, foi possível relacionar quais foram os processos críticos
para a obra A, dos quais se destacaram como críticos o estudo de viabilidade, o
projeto básico e a fiscalização da obra (Quadro 30). Cabe destaque também aos
processos de disponibilidade de recursos e o projeto executivo, classificados como
moderado.
É possível concluir que os processos identificados como críticos e que
impactaram na execução da obra são oriundos das fases preliminar e interna do
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ciclo de vida da obra A, fase essa denominada por Rocha (2005) como fase de
concepção e de desenvolvimento, com exceção à fiscalização da obra.
Quadro 30 – Matriz Identificação dos processos críticos
Nº
2
4
13
1
3
5
6
7
8
12
14
9
10
11
15
16

Macroprocesso
Fase preliminar à licitação
Fase interna da licitação
Fase contratual
Fase preliminar à licitação
Fase preliminar à licitação
Fase interna da licitação
Fase interna da licitação
Fase interna da licitação
Fase externa da licitação
Fase contratual
Fase contratual
Fase externa da licitação
Fase externa da licitação
Fase externa da licitação
Fase posterior à contratação
Fase posterior à contratação

Processo
Estudo de viabilidade
Projeto básico
Fiscalização da obra
Programa de necessidades
Anteprojeto
Projeto executivo
Recursos orçamentários
Edital de licitação
Publicação do edital
Contrato
Recebimento da obra
Comissão de licitação
Recebimento de propostas
Procedimento da licitação
Operação
Manutenção

Quadrante
Crítico
Crítico
Crítico
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve

Fonte: Elaborado pelo autor

Diante dessa situação, caberia ao gestor público ter priorizado a
implantação

de

medidas

de

gerenciamento

de

riscos

e

consequente

monitoramento, uma vez que era de competência exclusiva do setor público essa
ação.
Uma vez implantadas medidas pelo gestor nas fases preliminar e interna são
reduzidos

os

impactos

nas

fases

posteriores.

Por

exemplo,

na

execução/fiscalização da obra que é um processo crítico por si só, por ter um prazo
para tomada de decisões reduzido, na presença de falhas nos processos anteriores
as decisões tomadas em sua maioria serão improvisadas e não atingiram o objetivo
esperado.
Portanto, por meio da BIA fica claro que as falhas nos processos críticos para
a execução da obra A foram de exclusividade do setor público, em sua grande
maioria, os quais se fossem acompanhados adequadamente haveria prazo para
serem realizados satisfatoriamente, e com o montante de investimento de recursos
no projeto mínimo.
6.9

Listagem dos riscos
Os riscos inerentes a obra A que ocorreram e causaram impactos foram

relacionados com suas descrições no Quadro 31.
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Quadro 31 – Relação de riscos concretizados na obra A.
Id

Risco

Descrição

1

Custo superior ao limite legal

Risco relacionado à falta de recursos financeiros
para os custos acrescidos, como também a não
observância dos limites legais para a elevação dos
custos contratados.

2

Alterações do prazo
recorrente na execução da
obra

Risco relacionado ao adiamento da entrega do
equipamento
público
a
sociedade,
com
consequente aumento de custos.

3

Alterações no escopo
contratual

Risco relacionado à descaracterização do objeto
contratual desvirtuando o processo licitatório.

4

Indisponibilidade do terreno

Risco relacionado à demora no processo de
desapropriação.

5

6

Risco relacionado à alterações contratuais que
Inexequibilidade do projeto de impactam na elevação do custo, prazo, escopo e
implantação
qualidade sem análise adequado pelo setor de
projetos.
Insuficiência de recursos
financeiros

Risco relacionado à paralisação da
descaracterizando o planejamento previsto.

obra,

Fonte: Elaborado pelo autor.

Cabe destacar que os riscos de nº 1, 2 e 3 ocorreram na fase de execução
contratual, ou seja, são oriundos de falhas nas fases preliminar e interna. Enquanto
que os riscos de nº 4, 5, e 6 são falhas do processo do estudo de viabilidade da
obra A.
Além disso, todos os riscos do Quadro 31 fazem parte do contexto do órgão
público responsável pela execução da obra A, portanto deveriam estar dentro do
portfólio de riscos a serem monitorados.
6.10 Identificação dos fatores de risco
Com a definição dos riscos foi necessário estudar os fatores de riscos
responsáveis pela causa que materializaram cada risco do Quadro 31. Para isso,
foi utilizada a técnica de diagramação Ishikawa para cada envento de risco
concretizado, conforme Figuras a seguir.
Para a utilização da técnica foi necessário utliazar as seguintes macrocausas
relacionadas

aos

macroprocessos

de

obras

públicas:

planejamento,

orçamentação/cronograma, projeto, licitação/contratação, execução e fiscalização.
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Figura 55 – Fatores de risco para o custo superior ao limite legal

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 56 – Fatores de risco para alteração de prazo recorrente na execução de obra

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 57 – Fatores de risco para alterações no escopo contratual

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 58 – Fatores de risco para indisponibilidade do terreno

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 59 – Fatores de risco para inexequibilidade do projeto de implantação

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 60 – Fatores de risco para falta de recursos financeiros

Fonte: Elaborado pelo autor

6.11 Identificação da motricidade
Diante do conhecimento dos fatores de riscos para cada evento de risco
concretizado, observa-se que diversos fatores ocorrem reiteradamente. Dessa
forma, foi necessário avaliar quais são os fatores comuns a diversos eventos de
riscos, ou seja, os fatores motrizes através da utilização da técnica Matriz SWOT
adaptada para o gerenciamento de riscos.
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Para isso é necessário distinguir os fatores de risco entre fraquezas
(Tabela 7) e ameaças (Tabela 8), uma vez que a primeira corresponde ao ambiente
interno do órgão público, portanto o gestor possui autonomia para agir, enquanto
que a ameaça corresponde ao ambiente externo da organização, portanto são
incontroláveis.
Tabela 7 – Fraquezas internas identificadas nos eventos de risco da obra A
ID
Fator de risco
Magnitude Importância Criticidade
Insuficiência na análise e aprovação dos projeto
3
-9
-3
de implantação
F9
Falha na escolha da solução da contenção
-3
3
-9
F14
Falha no processo de escolha do terreno ao
-3
3
-9
negligenciar a declividade acentuada
F15
3
-9
Insuficiência do EVTEA
-3
F18
Processo de desapropriação negligenciado
-3
3
-9
F27
F31

Solução adotada para implantação inexequível

-3

3

-9

F3

Alteração da solução para a cota do terreno
demanda novos recursos

-3

2

-6

Aprovação do orçamento nas modificações da
implantação sem a devida análise do setor de
projetos

-2

3

-6

-2

3

-6

-3

2

-6

F4
F20
F6

Cronograma fictício
Ausência de aprovação do projeto para
alteração da solução para a cota do terreno

F8

Ausência de revisão para alteração da solução
da contenção

-3

2

-6

F10

Custos para implantação com avaliação
insuficiente

-2

3

-6

-2

3

-6

-3
-2
-2

2
2
2

-6
-4
-4

F17

Falta de controle concomitante à elaboração
dos projetos
Insuficiência do programa de necessidades
Demora para alterar solução do terreno
Acompanhamento precário do cronograma
Falta de padronização para atestar a adequação
de projetos

-2

2

-4

F24

Não questionamento por parte dos licitantes da
desapropriação

-2

2

-4

F25
F29

Previsão de recursos em programa de obras
genérica
Registros insuficientes dos custos alterados

-2

2

-4

-2

2

-4

F30

Reserva de recurso financeiro fictícia

-2

2

-4

F32

Solução para superar o desnível do terreno
improvisada

-2

2

-4

F16
F19
F11
F1
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ID

Fator de risco

Magnitude Importância Criticidade

F22

Desconhecimento da fiscalização do status do
processo de desapropriação
Excesso de obras por fiscal para fiscalização
Modificações de projetos padrões durante a
execução
Atraso na medição
Licitação com orçamento sintético
Longo prazo entre o planejamento e a
execução da obra

F26

Problema na metodologia para definição do
escopo

-1

2

-2

F28

Questionamentos insuficientes pelos licitantes
quanto ao custos orçados

-1

2

-2

-1

2

-2

-1
-1

1
1

-1
-1

F12
F13
F23
F5
F21

Vários lotes licitados simultaneamente
diminuindo a competitividade
F33
Alteração da fiscalização durante a execução
F2
Ausência de mercado competitivo
F7
Fonte: Elaborado pelo autor

-1

3

-3

-1

3

-3

-1

3

-3

-1
-1

2
2

-2
-2

-1

2

-2

Tabela 8 – Ameaças externas identificadas nos eventos de risco da obra A
Fator de risco
Magnitude Importância
ID
Atraso na desapropriação
-3
3
F34
3
Insuficiência de recursos financeiros
-3
F38
Não questionamento por parte dos licitantes
3
-3
da desapropriação
F39

Total
-9
-9
-9

F40

Pressão política para acelerar a contratação,
dificultando análise aprofundadas

-3

3

-9

F36

Ausência de questionamento ao cronograma
precário

-2

2

-4

Ausência de questionamento quanto a
desapropriação e a declividade do acentuada
do terreno

-2

2

-4

-1

2

-2

-1

2

-2

F37
F35

Ausência de mercado competitivo
Questionamentos insuficientes pelos licitantes
quanto ao custos orçados
F41
Fonte: Elaborado pelo autor

6.12 Matriz magnitude x importância
Diante dos resultados obtidos nas Tabelas 7 e 8 podemos obter uma matriz
através do cruzamento da magnitude do fator de risco com a importância. O
resultado dessa análise é a definição do nível de criticidade de cada fator de risco.
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Dessa forma, a Figura 61 trás a Matriz que demonstra os fatores que foram
críticos para a obra A.
Figura 61 – Matriz magnitude x importância para a obra A

Fonte: Elaborado pelo autor

Por fim, foi possível relacionar os fatores de risco críticos para a obra A,
conforme Quadro 32.
Quadro 32 – Fatores de riscos comuns para a obra A
ID
Fator de risco
Insuficiência na análise e aprovação do projeto de
implantação
F9
Falha na escolha da solução da contenção
F14
Falha no processo de escolha do terreno ao
negligenciar a declividade acentuada
F15
Insuficiência do EVTEA
F18
Processo de desapropriação negligenciado
F27
Solução adotada para implantação inexequível
F31
Atraso na desapropriação
F34
Insuficiência de recursos financeiros
F38
Não questionamento por parte dos licitantes da
desapropriação
F39
Pressão política para acelerar a contratação,
dificultando análise aprofundadas
F40
Alteração da solução para a cota do terreno demanda
novos recursos
F3
F4
F20
F6

Aprovação do orçamento nas modificações da
implantação sem a devida análise do setor de projetos
Cronograma fictício
Ausência de aprovação do projeto para alteração da
solução para a cota do terreno

Criticidade
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-6
-6
-6
-6
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ID

Fator de risco

Criticidade

F8

Ausência de revisão para alteração da solução da
contenção

-6

F10

Custos para implantação com avaliação insuficiente

-6

F16

Falta de controle concomitante à elaboração dos
projetos

-6

Insuficiência do programa de necessidades
F19
Fonte: Elaborado pelo autor

-6

Observa-se que os fatores de risco em comum identificados como críticos
nesse estudo para a obra A em geral seriam de fácil identificação caso houvesse um
processo de gerenciamento de riscos. Também, os fatores de risco críticos em sua
maioria foram originados na fase interna de responsabilidade exclusiva do órgão
público.
Diante da relação desses fatores o gestor público poderia tomar decisões
que possibilitassem ao menos mitigar os efeitos causados por esses fatores de risco.
6.13

Identificação dos fatores de riscos sistêmicos
Com o objetivo de identificar quais os fatores de riscos que foram a causa

raiz para o conjunto de eventos negativos em sequencia foi utilizado o conceito de
Reason (2000), item 5.9. Para isso, foram identificadas as barreiras técnicas
existentes para cada um dos riscos (Quadro 33), além da consideração dos fatores
de riscos comuns do Quadro 32.
Quadro 33 –Risco e barreiras técnicas da obra A
Id

Barreiras técnicas

3

Risco
Custo superior ao limite legal
Alterações do prazo recorrente na execução da
obra
Alterações no escopo contratual

4

Indisponibilidade do terreno

EVTEA

1
2

5
6

Inexequibilidade do projeto de implantação
Insuficiência de recursos financeiros

Orçamento
Cronograma
Contrato

Projetos
PPA / LDO / LOA

Fonte: Elaborado pelo autor

Após, os fatores de riscos (identificados no item 6.3) foram distribuídos
dentro de cada barreira, para cada um dos seis riscos: com a identificação se eram
fraquezas internas ou ameaças externas, conforme Figura 62.
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Figura 62 – Barreiras, riscos e fatores de risco na obra A

Fonte: Elaborado pelo autor

Verifica-se que há diversas causas identificadas para romper cada barreira.
Inicialmente, cabe destacar que o número de causas identificadas aumentou a
cada barreira que era rompida. Isso demonstra que uma falha primária ao ser
concretizada gerou impactos secundários nas barreiras seguintes.
Dessa forma, ao analisar a primeira barreira observa-se que dos 11 fatores de
risco identificados, três apresentavam características de alto impacto em todo o
processo (Quadro 34), portanto, afetaram sistematicamente todas as barreiras
seguintes.
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Cabe salientar que dois fatores de riscos sistêmicos foram decorrentes de
ameaças externas (F34 e F40). Portanto, se houvesse sido evitada a falha no
processo de escolha do terreno (F15), as ameaças externas que impactaram
sistematicamente seriam mitigadas, uma vez que o fator F15 era uma questão de
definição técnica, portanto, do ambiente interno do órgão.
Quadro 34 – Identificação dos fatores de riscos sistêmicos da obra A
Id
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F41

Fator de risco
Acompanhamento precário do cronograma
Alteração da fiscalização durante a execução
Alteração da solução para a cota do terreno demanda novos recursos
Aprovação do orçamento nas modificações da implantação sem a devida
análise do setor de projetos
Atraso na medição
Ausência de aprovação do projeto para alteração da solução para a cota do
terreno
Ausência de mercado competitivo
Ausência de revisão para alteração da solução da contenção
Insuficiência na análise e aprovação dos projeto de implantação
Custos para implantação com avaliação insuficiente
Demora para alterar solução do terreno
Desconhecimento da fiscalização do status do processo de desapropriação
Excesso de obras por fiscal para fiscalização
Falha na escolha da solução da contenção
Falha no processo de escolha do terreno ao negligenciar a declividade
acentuada
Falta de controle concomitante à elaboração dos projetos
Falta de padronização para atestar a adequação de projetos
Insuficiência do EVTEA
Insuficiência do programa de necessidades
Cronograma fictício
Licitação com orçamento sintético
Longo prazo entre o planejamento e a execução da obra
Modificações de projetos padrões durante a execução
Não questionamento por parte dos licitantes da desapropriação
Previsão de recursos em programa de obras genérica
Problema na metodologia para definição do escopo
Processo de desapropriação negligenciado
Questionamentos insuficientes pelos licitantes quanto ao custos orçados
Registros insuficientes dos custos alterados
Reserva de recurso financeiro fictícia
Solução adotada para implantação inexequível
Solução para superar o desnível do terreno improvisada
Vários lotes licitados simultaneamente diminuindo a competitividade
Atraso na desapropriação
Ausência de mercado competitivo
Ausência de questionamento ao cronograma precário
Ausência de questionamento quanto a desapropriação e a declividade do
acentuada do terreno
Insuficiência de recursos financeiros
Não questionamento por parte dos licitantes da desapropriação
Pressão política para acelerar a contratação, dificultando análise aprofundadas
Questionamentos insuficientes pelos licitantes quanto ao custos orçados

Ambiente R1 R2 R3 R4 R5 R6 Impacto sistêmico
Interno
x
x
Baixo
Interno
x
x
Baixo
Interno
x
x
Baixo
Interno

x

Interno

x

x

Baixo
Baixo

Interno

x

Baixo

Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno

x

x
x

Baixo
Baixo
Médio
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Médio

x

Alto

x

x

Baixo
Baixo
Médio
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Alto
Baixo
Baixo

x

Baixo

x
x

Baixo
Baixo
Alto
Baixo

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

Interno

x

x

Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Externo
Externo
Externo

x

x

Externo

x

Externo
Externo
Externo
Externo

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em função dos fatores de riscos sistêmicos primários, houve fatores de riscos
secundários relevantes (F9, F14 e F18), os quais podem ser classificados com
impacto sistêmico médio que no transcorrer do processo poderiam ter evitado a
concretização dos demais fatores de risco (Quadro 35).
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Insta consignar que os fatores de risco sistêmicos secundários na obra A são
referentes às fraquezas internas do órgão.
Quadro 35 – Principais fatores de riscos sistêmicos da obra A
Id Fator de risco
F9 Insuficiência na análise e aprovação dos projeto de implantação
F14 Falha na escolha da solução da contenção
F15

Ambiente R1 R2 R3 R4 R5 R6 Classificação Impacto sistêmico
Interno x x
x x
Secundário
Médio
Interno x x
x
Secundário
Médio

Falha no processo de escolha do terreno ao negligenciar a declividade
acentuada

F18 Insuficiência do EVTEA
F34 Atraso na desapropriação
F40 Pressão política para acelerar a contratação, dificultando análise aprofundadas

Interno

x x

x

x

x

Interno
Externo
Externo

x x
x x
x x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

Primário

Alto

Secundário
Primário
Primário

Médio
Alto
Alto

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por fim, os demais fatores de riscos, tanto devido às fraquezas internas
quanto ao ambiente externo do órgão, não apresentaram características de afetar
sistematicamente o processo.
6.14

Análise e avaliação de riscos inerentes
A análise de riscos inerentes tem por objetivo avaliar os riscos sem considerar

a execução de controles para mitiga-los. Através dessa análise foi possível
compreender o nível de risco e a sua natureza
Para a avaliação dos riscos foi necessário determinar o nível de probabilidade
e o nível de impacto, através da análise qualitativa.
Os critérios utilizados para determinar o nível de probabilidade são:
instrumentos de controle da obra; frequência de ocorrência do risco em obras
similares e de revisão dos processos, dispostos nos quadros a seguir.
Quadro 36 – Critério para os instrumentos de
controle da obra A
Critério
Pontuação
Muito ruim

5

Ruim

4

Médio

3

Bom

2

Muito bom

1

Fonte: Adaptado pelo autor (BRASILIANO, 2016)
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Quadro 37– Critério para a frequência da
ocorrência do risco em obras similares a obra A
Critério
Pontuação
Frequentemente

5

Acima do normal

4

Normal

3

Abaixo do normal

2

Raramente

1

Fonte: Adaptado pelo autor (BRASILIANO, 2016)
Quadro 38 – Critério para a revisão dos
processos
Critério
Pontuação
Não realiza

5

Bienal

4

Anual

3

Semestral

2

Trimestral

1

Fonte: Adaptado pelo autor (BRASILIANO, 2016)

O resultado é a obtenção do grau de probabilidade (Quadro 39). Esse
grau de probabilidade é obtido através da razão entre os critérios instrumentos de
controle da obra; frequência de ocorrência do risco em obras similares e da revisão
dos processos, em relação aos pesos atribuídos a esses critérios.
Quadro 39 – Grau de probabilidade
Grau de probabilidade
Escala

Nível de probabilidade

4,51 – 5,00

5

Elevada

3,51 – 4,50

4

Muito Alta

2,51 – 3,50

3

Alta

1,51 – 2,50

2

Média

1,00 – 1,50

1

Baixa

Fonte: Brasiliano (2016)
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Para a realização do estudo foram utilizados os riscos identificados no
item 6.2 desta pesquisa. O nível de probabilidade para cada risco da obra A pode
ser verificado na Tabela 9.
Tabela 9– Análise de risco inerente – nível de probabilidade para a obra A.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Observa-se que os riscos da obra A apresentariam um nível de probabilidade
muito alta e elevada de ocorrência frente aos critérios estabelecidos, uma vez que
os instrumentos de controle são frágeis, as ocorrências desses riscos em obras
públicas são frequentes e a revisão de procedimentos para mitigação desses
riscos é precária.
Para a determinação da relevância do impacto foram utilizados os critérios
apresentados no item 6.1 desta pesquisa e o resultado obtido consta na Tabela 10.
Observa-se que os riscos da obra A apresentariam níveis de impacto
relevantes, e que além do mais se fossem gerenciados esses riscos na fase
interna do ciclo de vida da obra A reduziria substancialmente esse resultado
previsível.
Tabela 10 – Análise de risco inerente – relevância do impacto para a obra A.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Com os resultados obtidos nas Tabelas 9 e 10 é possível determinar a
matriz de riscos inerentes, através do cruzamento entre o grau de probabilidade e
o nível de impacto obtidos.
Dessa forma, a Matriz de Riscos inerentes obtida para a obra A seria a da
Figura 63:
Figura 63 – Matriz de riscos inerentes para a obra A.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O resultado obtido demonstra que os riscos se apresentavam nos
quadrantes vermelho e laranja, portanto com alto potencial de concretização. Os
riscos nos quadrantes vermelhos são intoleráveis. Portanto, caberia ao gestor
público ações para retira-los do quadrante vermelho, como também aos do
quadrante laranja para prosseguir com o processo.
6.15 Nível de risco inerente
O nível de riscos é o produto entre a média dos graus de probabilidade pela
média dos impactos que visa mensurar o grau de riscos dos processos analisados,
com o objetivo de monitorar a evolução dos riscos.
A obra A apresenta um nível de risco intolerável (Tabela 11), devido a ser um
nível alto com tratamento de curto e médio prazo, com a previsão de impactos
elevados. Portanto os riscos deveriam ser constantemente monitorados, o que não
ocorreu satisfatoriamente na obra em questão.
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Tabela 11 – Nível de riscos inerentes para a obra A.
ID
Risco

Probabilidade

Impacto

1

Custo superior ao limite legal

3.83

3.45

2

Alteração do prazo recorrente na execução da obra

4.58

3.36

3

Alterações no escopo contratual

3.83

3.45

4

Indisponibilidade do terreno

4.08

3.55

5

Inexequibilidade do projeto de implantação

3.83

3.64

6

Insuficiência de recursos financeiros

3.75

3.36

Total

23.92

20.82

Média

3.99

3.47

Nível de risco
Fonte: elaborado pelo autor.

13.83

6.16 Matriz de impacto cruzado
A matriz de impacto cruzado foi utilizada para avaliar a dependência e a
motricidade entre os riscos na obra A. Ocorre que apenas com a matriz de
criticidade dos riscos não é possível avaliar essas condições, pois essa não avalia a
interconectividade entre os riscos.
Dessa forma, foi elaborado o Quadro 40 que apresenta o cruzamento entre os
riscos para a obra A, no qual foi obtido o ponto médio da motricidade de 7,5 e o
ponto médio da dependência igual a 7.
Quadro 40 – Análise da motricidade e dependência entre os
riscos da obra A.
Risco

R1

R2

R3

R4

R5

R6

D

R1

x

1

2

3

2

2

10

R2

1

x

2

3

3

3

12

R3

3

1

x

2

2

1

9

R4

0

0

0

x

0

2

2

R5

1

1

1

2

x

2

7

R6

0

2

2

2

2

x

8

M
5
5
7
Fonte: elaborado pelo autor.

12

9

10

x

O resultado obtido foi a matriz de impacto cruzado (Figura 64), na qual o
risco R4 (indisponibilidade do terreno) foi motriz, ou seja, influenciou na execução
dos demais sem sofrer influência e, portanto, deveria ser tratado como prioridade.
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Figura 64 – Matriz de impacto cruzado para a obra A.

Fonte: elaborado pelo autor.

O risco R5 (inexequibilidade do projeto de implantação) ficou no limite dos
quadrantes motriz e de ligação. Isso demonstra que esse risco sofreu influência do
quadrante motriz, como também o influênciou, além de influenciar os demais
quadrantes, portanto é um risco que deveria ter sido tratado com prioridade.
O risco R6 (insuficiência de recursos financeiros) ficou no quadrante de
ligação. Isso demonstra que esse risco sofreu influência do quadrante motriz, além
de influenciar os demais quadrantes, portanto é um risco que deveria ter sido tratado
com prioridade.
Por fim, os riscos R1, R2 e R3 eram dependentes, ou seja, apenas sofreram
influência dos demais, portanto o tratamento desses riscos não agregaria valor aos
riscos que realmente impactaram na obra A.
6.17 Avaliação dos controles da obra A e os riscos residuais
O resultado da avaliação dos controles existentes na obra A está
demonstrado no Quadro 41. Verifica-se que nenhum dos instrumentos de controle
foram eficazes frente aos riscos, frisa-se que todos esses elaborados nas fases
preliminar e interna de responsabilidade exclusiva do órgão público.
Diante do cenário no qual os controles se mostraram ineficazes, a análise de
riscos inerentes é suficiente, uma vez que a avaliação dos riscos residuais somente
seria necessária quando na aplicação dos controles existentes, esses tivessem
apresentado eficácia frente aos riscos inerentes.
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Quadro 41 – Avaliação dos controles da obra A.

Fonte: elaborado pelo autor.

6.18 Matriz de priorização dos riscos
Para verificação da interconectividade dos riscos foi elaborada a matriz de
priorização dos riscos para a obra A (Figura 65). Ressalte-se que para a elaboração
dessa matriz não foi utilizada a matriz de riscos residuais, uma vez que na obra A os
controles se mostraram ineficazes, portanto não foram capazes de reduzir os riscos.
Também, a matriz foi adaptada no cruzamento entre o quadrante laranja e a
motricidade de ligação.
Figura 65 – Matriz de priorização dos riscos para a obra A

Fonte: adaptada pelo autor.

O resultado demonstra que se fosse realizada somente a análise da matriz de
riscos inerentes, o risco R2 deveria ter tratamento prioritário. Entretanto, a
interconectividade do risco R2 com os demais demonstra que não era necessário

118

esse ser tratado como prioritário: por ser um risco que apenas sofre influência dos
demais.
Ao prosseguir para a fase externa a administração pública assumiu os riscos
de indisponibilidade do terreno R4, tanto de ordem legal como técnica, quanto o
risco do projeto ser inexequível R5 o quais foram catalisadores para o insucesso da
obra A.
Também,

a

insuficiência

de

recursos

financeiros,

R6,

contribuiu

significativamente para não alcançar o objetivo esperado.
De um modo geral, tanto a ausência de controles eficazes, quanto da
ausência de responsabilização e morosidade dos órgãos públicos na fase interna de
licitação, aliado a pressões políticas tornam os controles previstos nas obras
públicas ineficientes.
Portanto, com a aplicação do gerenciamento de riscos em harmonia na fase
interna do processo licitatório, apenas com análise qualitativa, a detecção dos riscos
que atingiram a obra A seriam avaliados de forma a uma tomada de decisão que
possibilitassem medidas reais para o prosseguimento ou não da contratação.
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7 CONCLUSÃO
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou indicar como as técnicas
de análise de riscos aplicadas na fase interna de licitação de obras públicas, anterior
a tomada de decisão para contratação são indispensáveis na conjuntura do país,
frente ao elevado desperdício de recursos públicos quando da realização desses
investimentos, como também ao reduzido investimento em obras públicas.
O cenário da fase interna para contratação de obras públicas apresenta uma
baixa maturidade quando o assunto é análise de riscos, a qual poderia instruir o
processo de tomada de decisão. De um modo geral, o objetivo dos órgãos públicos
é atender o que dispõe a lei, porém, os instrumentos técnicos elaborados não são
capazes de balizar adequadamente o desenvolvimento das ações planejadas.
Como o processo na fase interna de licitação é, em regra, de exclusividade
dos órgãos públicos, a qualidade do produto elaborado depende desses órgãos.
Portanto, os riscos assumidos pela administração pública são gerados pelo próprio
setor público.
Ficou evidente que o estudo de caso foi capaz de demonstrar que através da
utilização de técnicas de análise de riscos qualitativa diversas falhas originadas na
fase interna de licitação seriam mitigadas se aplicadas no momento adequado.
Como os instrumentos técnicos elaborados na fase interna da obra A para
atender a legislação apresentavam falhas, o resultado das ações tomadas durante a
execução contratual não alcançaram os resultados esperados.
De um modo geral, os principais fatores de risco identificados na obra A foram
o atraso no processo de desapropriação da área, negligência à declividade
acentuada do terreno, como também pressões políticas para acelerar a contratação.
Ressalta-se que, esses fatores de risco têm sua origem na fase interna de licitação.
A análise do regime de contratação adotado para a obra A, de preços
unitários, demonstra que a administração pública assumiu riscos desnecessários
perante a empresa contratada. Do ponto de vista de engenharia seria possível
definir o escopo com um nível de maturidade relevante, com previsibilidade alta dos
custos, possibilitando a definição do regime de preço global.
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A análise das fases preliminar e interna mostra que no EVTEA não foi
avaliado adequadamente a escolha do terreno para a obra A, o qual apresentou
superficialidade na análise de legalidade, negligência ao levantamento topográfico
que apresentava a presença de um imóvel na área do terreno, e a declividade
acentuada da área.
A análise do projeto básico demonstra que a licitação da obra A foi deficiente,
pois não contemplou um projeto de implantação suficientemente detalhado com
especificações de muros de arrimos, de movimentação de terra e do acesso à
edificação por rampas; detalhes estes diretamente relacionados com os itens de
custos significativos no orçamento de implantação.
Quanto ao prazo da obra esse transcorreu durante 10 semestres, ou seja,
900% superior ao previsto inicialmente, praticamente no limite do prazo legal para
um contrato de obra pública que é de cinco anos. Cabe salientar que o prazo de
execução de 180 dias previsto para a obra era exequível.
Dessa forma, constatou-se que as indefinições das fases preliminar e interna,
principalmente quanto à disponibilidade dos terrenos e estudos adequados para a
implantação da obra, contribuíram significativamente para a dilação de prazos da
obra A.
Cabe citar que os prejuízos decorrentes de uma obra inconclusa no tempo
programado são numerosos, tais como: dificuldades para o adequado controle da
execução

contratual;

mudanças

constantes

de

cronograma

de

execução;

retrabalhos; procrastinação dos benefícios que a utilização da obra geraria aos
munícipes e deterioração das parcelas da obra já executadas.
A análise dos custos demonstra que as alterações realizadas na execução
contratual eram previsíveis nas fases preliminares e interna, na qual o setor público
tinha autonomia para resolução de ofício. Além do mais, a alternativa para alteração
da estrutura da obra durante a execução não apresentava elementos que
demonstrassem ser a adequada, uma vez que não havia análise técnica detalhada
da modificação.
Dessa forma, as barreiras técnicas legais elaboradas tiveram que ser
adequadas na execução contratual. Porém, as soluções apresentadas foram
improvisadas, as quais descaracterizam o objeto contratual licitado.

121

As soluções adotadas durante a execução contratual da obra A apresentaram
fragilidades, além do longo prazo de execução. Os aditivos de prazo e custo foram o
resultado do não tratamento da causa raiz significante que o originou, as quais foram
identificadas na análise de riscos.
Do estudo dos macroprocessos e dos processos da obra A foram destacados
como processos críticos o estudo de viabilidade, o projeto básico e a fiscalização da
obra.
Caberia ao gestor público ter priorizado a implantação de medidas de
gerenciamento de riscos e consequente monitoramento desses processos. Uma vez
implantadas medidas pelo gestor nos processos críticos das fases preliminar e fase
interna seriam reduzidos os impactos nas fases posteriores.
Por meio da BIA, as falhas nos processos críticos para a execução da obra A
foram de exclusividade do setor público, os quais se fossem acompanhados
adequadamente haveria prazo para serem realizados satisfatoriamente, e com um
investimento mínimo de recursos no projeto.
Os riscos da obra A relevantes identificados foram seis, dos quais os riscos
de nº 1, 2 e 3 ocorreram na fase de execução contratual. Enquanto que os riscos de
nº 4, 5, e 6 são falhas do processo do estudo de viabilidade da obra A. Além disso,
todos os riscos fazem parte do contexto do órgão público responsável pela execução
da obra A, portanto deveriam estar dentro do portfólio de riscos a serem
monitorados.
Foram identificados 41 fatores de riscos em comum aos seis riscos no estudo
da obra A, que em geral seriam identificados caso houvesse a utilização de técnicas
de análise de riscos. Também, os fatores de risco críticos em sua maioria foram
originados nas fases preliminares e interna de responsabilidade exclusiva do órgão
público.
Por meio da aplicação do Modelo de Reason em conjunto com parte do
Método Brasiliano foi observado que apenas três fatores de riscos apresentavam
características primárias de alto impacto sistêmico em todo o processo de
contratação, dentre os diversos fatores de riscos identificados da obra A.
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Desses, dois fatores de risco sistêmico foram decorrentes de ameaças
externas à obra A: atraso na desapropriação (F34) e pressão política para acelerar a
contratação (F40). Cabe a ressalva de que o processo de escolha do terreno (F15)
era uma questão de definição técnica, portanto, do ambiente interno do órgão.
Dessa forma, se houvesse sido evitada a falha no processo de escolha do terreno,
as ameaças externas que impactaram sistematicamente seriam mitigadas.
Em função dos fatores de riscos sistêmicos primários, ocorreram fatores de
riscos secundários relevantes (F9, F14 e F18), os quais podem ser classificados com
impacto sistêmico médio que no transcorrer do processo poderiam ter evitado a
concretização dos demais fatores de risco. É possível concluir que os fatores de
risco sistêmicos secundários na obra A foram referentes às fraquezas internas do
órgão.
Os fatores de riscos sistêmicos primários e secundários identificados se
tratados poderiam reduzir significativamente os impactos na obra A. Os demais
fatores de riscos, tanto devido às fraquezas internas quanto ao ambiente externo do
órgão, não apresentaram características de afetar sistematicamente o processo.
A análise dos riscos inerentes da obra A apresentou um nível de
probabilidade muito alta e elevada de ocorrência frente aos critérios estabelecidos,
uma vez que os instrumentos de controle são frágeis, as ocorrências desses riscos
em obras públicas são frequentes e a revisão de procedimentos para mitigação
desses riscos é precária. O nível de risco inerente demonstraria a fragilidade do
projeto.
Foram analisados os controles elaborados da obra A para enfrentar os riscos
do projeto e todos se mostraram ineficazes. Dessa forma, a análise de riscos
inerentes foi suficiente, uma vez que a avaliação dos riscos residuais somente seria
necessária quando na aplicação dos controles existentes tivessem apresentado
eficácia frente aos riscos inerentes.
Por meio da matriz de impacto cruzado o risco R4 (indisponibilidade do
terreno) foi identificado como motriz; o risco R5 (inexequibilidade do projeto de
implantação) e o risco R6 (insuficiência de recursos financeiros) ficaram no
quadrante de ligação. Tal constatação demonstra que a priorização desses riscos
seria indispensável para a obra A.
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Enquanto que os riscos R1, R2 e R3 foram identificados como dependentes,
portanto o tratamento desses riscos não seriam sufcientes para mitigar os impactos
na obra A.
A análise da interconectividade dos riscos, por meio da matriz de priorização
dos riscos, demonstra que os riscos de indisponibilidade do terreno (R4), tanto de
ordem legal como técnica, quanto de um projeto ser inexequível (R5), assumidos
pela administração pública ao prosseguir para a fase externa do processo de
execução de obra pública foram catalisadores para o insucesso da obra A.
Dado a importância do tema, torna-se necessário o desenvolvimento de
estudos que visem à aplicação de técnicas de análises de riscos por tipologia de
obra, por montante de recursos investidos, através da identificação dos processos
críticos, dos controles necessários e dos fatores de riscos em comum com vistas à
melhoria do processo na fase interna da contratação de obras públicas, que possam
desencadear melhores práticas que agreguem qualidade e transparência na
execução e, assim, tornar um processo com maior integridade.
Diante da situação, a utilização de técnicas de análise de risco, dentro do
contexto do setor público responsável pela execução de obras, deve ser realizada
na fase interna de licitação, incluindo a avaliação da interconectivade dos riscos, em
paralelo aos produtos técnicos que servirão de suporte para a tomada de decisão do
gestor público.
De um modo geral, a sociedade necessitou de um domínio amplo da parte
técnica de engenharia; após certo domínio das questões técnicas foi ponderada a
questão da definição de custos satisfatória para um produto de engenharia.
O desenvolvimento apresentou como pauta da sociedade a questão
ambiental, que é parte integrante do processo de engenharia, no sentido de quais
serão os impactos gerados pelas ações do ser humano no ambiente em que será
introduzida determinada obra pública.
Nesse contexto, a integração das técnicas de análise de riscos, as quais tem
o condão de unir as questões técnicas de engenharia, de custos e ambientais, de
forma ampla dentro do processo de elaboração de um produto de engenharia, com
vistas para o futuro do empreendimento a ser executado, deve trazer uma nova
perspectiva que agregará valor para a sociedade.

124

REFERÊNCIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 31000:
gestão de riscos – princípios e diretrizes. Rio de Janeiro, 2018.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 31010: gestão
de riscos – técnicas para o processo de avaliação de riscos. Rio de Janeiro, 2012.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 16636-1:
Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos
arquitetônicos e urbanísticos. Parte 1: Diretrizes e terminologia. Rio de Janeiro,
2017.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 16636-2:
Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos
arquitetônicos e urbanísticos. Parte 2: Projeto arquitetônico. Rio de Janeiro, 2017.
ALARCÓN, Luis F. et al. Risk Planning and Management for the Panama Canal
Expansion Program. Journal Of Construction Engineering And Management, v.
137, n. 10, p.762-771, out. 2011.
ALBUQUERQUE, Ana Elisabete Cavalcanti de. Uma avaliação comparativa entre
os métodos design-build e o design bid-build para redução de problemas entre
projeto e construção de obras públicas brasileiras. 2012. 190 f. Dissertação
(Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, 2012.
ALENCAR, Antonio Juarez; SCHMITZ, Eber Assis. Análise de risco em gerência
de projetos: com exemplo em @Risk. Rio de Janeiro: Brasport, 2012. 272 p.
AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION
OFFICIALS (Estados Unidos da América) FHWA – Risk Assessment for PublicPrivate Partnerships: A Primer. Washington DC: Aashto, 2014.
ALTOUNIAN, Cláudio Sarian. Obras públicas: licitação, contratação, fiscalização e
utilização. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 576 p.
BAETA, André Pachioni. Regime Diferenciado de Contratações Públicas:
Aplicado às Licitações e Contratos de Obras Públicas. 2. ed. São Paulo: Pini, 2014.
454 p.
BRANDÃO, L. E. et al. Government Supports in Public–Private Partnership
Contracts: Metro Line 4 of the São Paulo Subway System. Journal Of
Infrastructure Systems, v. 18, n. 3, p.218-225, set. 2012.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília: Senado Federal. Centro Gráfico 1988. 292 p. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 24
nov. 2017.

125

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 22 jun. 1993.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm>. Acesso
em: 03 mar. 2018.
BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 75 da
Constituição Federal, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 14
fev. 1995. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/L8987cons.htm>. Acesso em: 25 abr. 2018.
BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 5 maio 2000. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 leis/lcp/lcp101.htm >. Acesso em: 25 abr
2018.
BRASIL. Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas gerais para
licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração
pública. Diário Oficial da União, Brasília, 31 dez. 2004. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11079.htm>.
Acesso em: 25 abr. 2018.
BRASIL. Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011. Institui o Regime Diferenciado de
Contratações Públicas - RDC. Diário Oficial da União, Brasília, 5 ago. 2011.
Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2011/Lei/L12462.htm>. Acesso em: 25 abr. 2018.
BRASIL. Decreto Federal nº 5.781, de 11 de outubro de 2011. Regulamento o
Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, de que trata a Lei nº 12.462,
de 4 de agosto de 2011. Diário Oficial da União, Brasília, 13 out. 2011. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7581.htm>.
Acesso em: 10 maio 2018.
BRASIL. Decreto Federal nº 8.080, de 20 de agosto de 2013. Altera o Decreto nº
7581, de 11 de outubro de 2011, que regulamento o Regime Diferenciado de
Contratações Públicas – RDC, de que trata a Lei nº 12.462, de 5 de agosto de 2011.
Diário Oficial da União, Brasília, 21 ago. 2011. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2013/Decreto/D8080.htm#art1>.
Acesso em: 25 maio 2018.
BRASILIANO, Antonio Celso Ribeiro. Inteligência em riscos: gestão integrada em
riscos corporativos. São Paulo: Sicurezza, 2016. 242 p.
CADE – CONSELHO ADMINSTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. Acordo de
leniência 14/2017. Histórico da conduta. Brasília. 2019. Disponível em:
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa
.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBtn3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNj7BTP3D10aveIXMtNa0
b2hkWIW7qJIUl6aaSooIGvtqmZ8mHn8WVgKvnItvYJkvXqHv9grWpgj8q6bWrwtdd.
Acesso em: 24 set. 2019.

126

CALDEIRA, Daniel Matos. Diretrizes para o gerenciamento de riscos em contratos de
obras públicas: estudo de caso da contratação integrada. 2015. 168 f. Dissertação
(Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharia Civil,
Universidade de Brasília, Brasília, 2015.
CALÔBA, Guilherme. Gerenciamento de risco em projetos. Rio de Janeiro: Alta
Books, 2018. 288 p.
CARNEIRO, W.;PITORRI, F.; MEDEIROS, A.L.B. Análise comparativa dos
modelos de contrato propostos pelo PMBOK e pelo novo código civil brasileiro.
Revista Brasileira de Gerenciamento de Projetos, v.4.n1,p.3-10, maio de 2006.
CARVALHO, M. T. M; PAULA, J. M. P; GONÇALVES, P.H. Gerenciamento de
obras públicas. Brasília. Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas, 2017. (Texto
para discussão n. 2284).
GUIMARÃES, F. V. Concessões e parcerias público-privadas: guia para o gestor
público. Brasília. Câmara Brasileira da Indústria da Construção, 2016. Disponível
em: <https://cbic.org.br/wpcontent/uploads/2017/11/Concessoes_e_Parcerias_Publico_Privado_2017.pdf>
Acesso em: 03 jun. 2018.
CHARLES, K. Publish Construction Contracts as a Tool for Efficiency and Good
Governance. Center for Global Development, 2011. 10p. (Working Paper 272).
CONFEA. Resolução nº 361, de 10 de dezembro de 1991. Dispõe sobre a
conceituação de Projeto Básico em Consultoria de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia. Diário Oficial da União, Brasília, 10 dez. 1991. Disponível em: <
http://normativos.confea.org.br/ementas/visualiza.asp?idEmenta=409>. Acesso em:
25 abr. 2018.
FLYVBJERG, B., HOLM, M. S., and BUHL, S. Understanding costs in public works
projects: Error or lie? Journal of the American Planning Association, v. 68, n. 3,
p. 279-295. 2002.
CURRAN, M. K.; CURRAN, W. M. Handling the truth in risk management. Cost
Engineering. v. 50, n. 10, p. 19-24. 2008.
GHAVAMIFAR, K.; ALI TOURAN, F. Owner’s risks versus control in transit projects.
Journal of Management in Engineering, v. 25 n. 4, p. 230-233. 2009.
GRANSBERG, D.; SHANE, J. NCHRP Synthesis of Highway Practice 402:
Construction Manager-at-Risk Project Delivery for Highway Programs, Transportation
Research Board of the National Academies, Washington, DC. 2009.
GRUBBA, D. C. R. P.; BERBERIAN, C F. Q.; SANTILLO, I. L. Viabilidade
sob suspeita: obras caras, atrasadas e com baixo retorno. Revista do TCU: O
Controle Externo no setor de Infraestrutura, Brasília, v. 1, n. 138, p.30-41, 2017.
Quadrimestral.

127

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.
Pesquisa Anual da Indústria da Construção 2007- 2016. Rio de Janeiro, 2017.
INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS. OT –
IBR 001/2006. Projeto Básico. [s.I.], 2006.
INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS. OT –
IBR 004/2012. Precisão do orçamento de obras públicas. [s.I], 2012a.
INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS. Declaração de Posicionamento do
IIA: As Três Linhas de Defesa no gerenciamento eficaz de riscos e controles.
Flórida, 2013. Tradução: Instituto dos Auditores Internos do Brasil. São Paulo, 2013.
INTER B., Consultoria Internacional de Negócios. Os investimentos em infraestrutura
em 2015 e primeiras estimativas em 2016. Carta de Infraestrutura, Rio de Janeiro,
n. 3, p.1-9, nov. 2016 Disponível em:
<http://www.interb.com.br/sites/default/files/Carta%20de%20infraestrutura_Novembr
o%202016%20EDIT.pdf> Acesso em: 13 ago 2017.
IOSHIMOTO, E. Análise de custos e de viabilidade de construções. São Paulo:
IPT, 2018. (Apostila do Mestrado).
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. 17. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.
KERZNER, H. Project Management: A Systems Approach to Planning,
Scheduling, and Controlling. 8. ed. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken: New Jersey,
2006. 914p.
LIMMER, Carl Vicente. Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e
Obras, Editora LTC, 1997. 244 p.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da
metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
MARTINS, G. A.; THEÓPHILO, C. R. Metodologia da investigação científica para
ciências sociais aplicadas. Atlas, 2007.
MCNAMEE, Peter; CELONA, John. Decysion Analysis for the Professional. 4 ed.
Califórnia, 2008. 341 p.
MENDES, André. Aspectos polêmicos de licitações e contratos de obras
públicas. 1. ed.. Ed. Pini, São Paulo, SP, BRASIL, 2013, 367 p.
MOZART, Bezerra da Silva. Proposta de roteiro para o gerenciamento de riscos
em obras empreitadas de construção civil. 2008. 298 f. Dissertação (Mestrado).
Universidade do Paraná. Setor de Tecnologia, 2008.

128

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. Introdução ao conceito de PPP e
Concessões. Rio de Janeiro. 2018. Disponível em:
<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5305003/4138534/IntroducaoaoConceitodePPPeCon
cessoes.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2019.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Projeto padrão: CEI padrão Edif
2008, 18 jan. 2019. Disponível em:
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/empreendimentos/index.p
hp?p=256753> . Acesso em: 10 mar. 2019.
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em
gerenciamento de projetos. Guia PMBOK. 5ª Edição. Newton Square: PMI, 2013.
REASON, J. Human error: models and management. BMJ, [s.l.], v. 320, n. 7237,
p.768-770, 18 mar. 2000.
RIBEIRO, Maurício Portugal. Programa de capacitação em parceria públicoprivadas e concessões. TCMSP, 2018. 55 slides, color.
ROCHA, Marcelo Renê. Gerenciamento dos riscos – uma abordagem de
processos e práticas para aplicação junto às empreiteiras de obras públicas de
infra-estrutura urbana no município de São Paulo. 2005. 236 f. Dissertação
(Mestrado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de
Engenharia de Construção Civil, 2005.
SALLES JÚNIOR, et al. Gerenciamento de riscos em projetos. 1ª Ed. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2006. 160p.
SILVA FILHO, E. B., POMPERMAYER, F.M. Propostas para um novo modelo de
financiamento e compartilhamento de riscos no setor de infraestrutura.
Infraestrutura e parcerias para o desenvolvimento: as alianças públicoprivadas. Brasília. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, p.115136. 2016.
SCHWAB, Klaus; SALA-i-MARTÍN, Xavier & BRENDE, Børge. The Global
competitiveness report 2017–2018: full data edition. Geneve: World Economic
Forum, 2017.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão n° 2.467 - Plenário. Ata 35, Sessão
de 11/09/2013. Levantamento de auditoria para elaboração de indicador para medir
o grau de maturidade de entidades públicas na gestão de riscos. Brasília, 2013a.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão n° 2.969 - Plenário. Ata 43, Sessão
de 6/11/2013. Consolidação das fiscalizações realizadas pelo Tribunal para atender
o disposto na lei 12.708/2012 – Diretrizes para elaboração e execução da lei
orçamentária 2013. Brasília, 2013b.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Obras públicas: recomendações básicas para
a contratação e fiscalização de obras de edificações públicas. 4 ed. Brasília. 2014a.

129

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Curso obras públicas de edificações e
saneamento. Online (Módulo 1- 5) – Brasília: TCU, Instituto Serzedello Corrêa,
2014b.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Referencial básico de governança: aplicável
a órgãos e entidades da administração pública. 2 ed. Brasília. 2014c.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão n° 1.273 - Plenário. Ata 19, Sessão
de 27/5/2015. Levantamento para sistematizar informações sobre a situação da
governança pública em âmbito nacional - esferas federal, estadual, distrital e
municipal. Brasília, 2015.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Referencial básico de gestão de riscos.
Brasília. 2018. 154 p.
TRAN, D., and MOLENAAR, K. R. Critical risk factors in project delivery method
selection for highway projects. Construction Research Congress, American
Society of Civil Engineers (ASCE), p. 331–340. 2012.
TRAN, D., and MOLENAAR, K. R. Exploring critical delivery selection risk factors for
transportation design and construction projects. Journal Of Construction
Engineering And Management., v. 21, n. 6, p. 631–647. 2014a.
TRAN, DAI Q.; MOLENAAR, Keith R. Risk-Based Project Delivery Selection Model
for Highway Design and Construction. Journal Of Construction Engineering And
Management, v. 141, n. 12, p. 040150411-040150419, dez. 2015.
THE ECONOMIST. Building BRICS of growth: record spending on infrastructure
will help to sustain rapid growth in emerging economies. 05.jun.2008. Disponível em:
<https://www.economist.com/finance-and-economics/2008/06/05/building-brics-ofgrowth> .Acesso em: 03 maio 2018.
VALLE, André Bittencourt, et. al. Fundamentos do gerenciamento de projetos.
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 180p.
VIRGINIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. 2015. PPTA Risk Analysis
Guidance. Richmond VA. Disponível em: <http://www.p3virginia.org/wp
content/uploads/2015/09/Risk-Management-Guidelines_POSTED-TOWEBSITE_9.28.2015.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2019.

