
Associação dos Ex-alunos do
Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia

Riscos e Resultados de 
Negócio em Projetos

SÃO PAULO
22 de Novembro de 2016

Paulo Mei
Consultor e Instrutor



Missão:

Contribuir para a viabilização da estratégia das

organizações através do treinamento, utilização e

disseminação das boas práticas de gestão de projetos,

programas e portfólios.

PAULO MEI  CONSULTORI A E TREI NAMENTO EM GESTÃO DE PROJETOS E PORTFÓLI OSPAULO MEI CONSUTORIA E TREINAMENTO  – PROJETOS, PORTFÓLIOS E NEGÓCIOS

www.pmmindmap.com.br

www.paulomei.com.br

http://www.pmmindmap.com.br/
http://www.paulomei.com.br/


O Gerenciamento de Riscos e os 

Resultados de Negócio das 

Organizações

Paulo Mei



Paulo Mei, MBA, PMP

•Consultor especialista em gestão de projetos e portfólios,

sócio fundador da PM Consultoria e Treinamento

•Graduado em Administração de Empresas com ênfase

em finanças, MBA pela FAAP e Certificado PMP®

•Mestrando em Empreendedorismo pela FEA/USP

•Foi responsável nos último vinte anos por grandes projetos no

Brasil e no exterior (offshore) e pela implantação de Escritórios

de Projetos.

•Há nove anos ministra aulas em Pós Graduação, MBA, e em

cursos de Gestão Prática de Projetos, Certificações PMP® e

CAPM®.

Apresentações



Paulo Mei, MBA, PMP

É autor dos livros:

•Gerenciamento da Integração em Projetos, Editora Elsevier,

2013.

•PM Mind Map® - A gestão descomplicada de projetos, Brasport,

2015.

Contato: paulomei@paulomei.com.br
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A análise qualitativa

A Probabilidade dos Riscos ocorrerem

O Impacto quando os riscos ocorrem

Fator de Risco e Estratégias

A análise quantitativa

O Fator de Risco Contínuo nos projetos

O Fator de Risco Contínuo nos negócios

O impacto que realmente importa

Agenda



Análise Qualitativa



Minha organização possui um histórico de 100 projetos

suscetíveis ao risco X e em 20 oportunidades o risco

efetivamente aconteceu e virou um problema que foi

resolvido através da aplicação da ação Y do plano de

resposta ao risco.

20 em 100 = 20%

Estatística é coisa séria
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A Probabilidade dos riscos ocorrerem



Caso o risco X ocorra os seguintes impactos são

esperados:

 10% de custo adicional

 20% de atraso

 Alteração de 20% no escopo

 Desvio de 12% na qualidade

Alguém já se atreveu a entregar escopo a menos ou

com qualidade inferior “só” por que um risco

ocorreu?

O Impacto caso o risco ocorra



Qual a técnica para cálculo de Probabilidade e 

Impacto:

Cálculo Hipotético Universal Técnico Estimativo

CHUTE

A Probabilidade X O Impacto



A Severidade do Risco ou Fator de Risco é calculada

pela multiplicação:

X

CHUTE X CHUTE = ??????

CHUTE2

A Severidade do Risco

PROBABILIDADE IMPACTO



Se você não possui dados 

estatísticos utilize escalas de 

sensibilidade compatíveis com a 

percepção humana!



Probabilidade

•Muito Alta

•Alta

•Moderada

•Baixa

Impacto

•Muito Alto

•Alto

•Moderado

•Baixo

E QUAL O PLANO DE 

RESPOSTA?

QUE ESTRATÉGIAS 

ADOTAR?

Escala de Sensibilidade



Componentes dos Riscos

Exemplo

•Ocorrência de Chuvas além do previsto

•Interrupção do trabalho por longos períodos

•Atraso no projeto

CHUVA É 

UM 

RISCO?
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Perfil	de	Risco	Arrojado
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Aceitar	Passivamente

Aceitar	Ativamente

Mitigar	ou	Tranferir

Evitar	-	Mudar	o	Plano

FATOR DE RISCO

Perfil de Risco dos Interessados



Os Riscos Negativos ou Ameaças podem ser:

 Evitados

Mudando-se o projeto 

 Mitigados

Tomando-se ações para diminuir a probabilidade ou 

o impacto do risco no projeto

 Transferidos

Terceirizando-se as entregas que contenham o risco 

e a consequente gestão da ameaça

 Aceitos

Para os riscos que não apresentem uma relação de 

custo-benefício adequada para qualquer ação

Estratégias de Contenção dos Riscos



A não ser que o projeto seja mudado, todos os riscos

farão parte do projeto, de uma forma ou de outra.

Portanto é importante envolver o cliente, patrocinador e

outros stakeholders para colaborarem com a avaliação

e entenderem a exposição aos riscos.

Exemplo de fonte de riscos que são decorrentes de

dúvidas dos stakeholders e que poderiam ser evitados

com negociações ou esclarecimentos: PREMISSAS

Gerenciamento de Riscos



Análise Quantitativa



Prazos e Custos em Projetos são probabilísticos:

Possuem Fator de Risco Contínuo: Podem assumir

qualquer valor entre quaisquer dois valores em um

conjunto de possiblidades.

A probabilidade de ocorrência de um valor específico é

zero

Portanto a data de conclusão ou custo total do projeto

podem apenas ser estimados em faixas em um

intervalo de confiança.

Fator de Risco Contínuo nos Projetos



É preciso entender os relacionamentos e impactos dos

riscos em relação as demais áreas de conhecimento.

Relacionando os Riscos

RISCOS

ESCOPO

RECURSOS

CUSTO

QUALID. COMUM.

AQUIS.

PRAZO

INTERES.



E qual o impacto que realmente 

importa?



O impacto no negócio da organização?

 Atraso no início de operação

 Investimento inicial elevado

 Incertezas quanto ao custo do ciclo de vida

O impacto que realmente importa



RESULTADOS DE NEGÓCIO

=

RESULTADOS DE PORTFÓLIO

+

RESULTADOS OPERACIONAIS

RISCOS

RISCOS

RISCOS



A gestão de riscos, tanto nos

projetos (portfólios) quanto

nas atividades operacionais,

é fundamental para diminuir

as incertezas quanto aos

resultados de negócio das

organizações.



Para saber mais

Acesse o blog www.pmmindmap.com.br/blog e leia

os dois últimos posts:

•Descomplique sua gestão de riscos e obtenha

melhores resultados com seus projetos (Publicado em

14/11)

•O relacionamento entre qualidade e a gestão dos

riscos é crucial para seus projetos! (Publicado em

21/11)

http://www.pmmindmap.com.br/blog


Para saber mais

Treinamento - ”A Gestão Descomplicada dos Riscos”

Dias 05, 06 e 07 de dezembro – on line.

Consulte sobre bônus especial

(Escreva para paulomei@paulomei.com.br)

https://www.facebook.com/paulomei.com.br/

Assine o canal Paulo Mei

https://www.facebook.com/paulomei.com.br/


AEXAM - Associação dos Ex-Alunos do Instituto Mauá de Tecnologia

Avenida Pedro de Toledo, 1071 - São Paulo – SP CEP: 04039-033

Telefone: (11) 5088 - 0818 / (11) 5579 – 4473

www.aexam.com.br

Conhecimento Networking

Obrigado

Consultor e Instrutor em Gestão de Projetos

paulomei@paulomei.com.br

A AEXAM é feita por cada um de nós!!!!!

Paulo Mei

Somos todos Mauá!!!


