
Workshop Gestão de Projetos em 
Construção e Montagem

Riscos em Projetos de Construção e 
Montagem: como identificar e como prevenir



Introdução

• Definições, conceitos, abordagens e identificações 
quando a Risco e seu Gerenciamento;

• Construção e montagem eletromecânica, etapas e 
interfaces;



Definição de Riscos

• Englobam todos os possíveis prejuízos que 
podem ser imputados ao empreendedor, por 
força de lei, decorrentes as consequências 
negativas de diversos tipos de eventos cuja 
ocorrência e incerta

FOCO NOS CUSTOS, PRAZOS, ESCOPO E QUALIDADE 
DE UM EMPREENDIMENTO



Definição de Riscos
• Project Management Body of Knowledge (PMBOK), onde o risco é 

colocado como um evento ou condição incerta, que caso ocorra irá 
gerar um efeito positivo ou negativo nos objetivos do projeto. 
(oportunidade, exemplo: elevação da taxa cambial).

• O gerenciamento de risco é uma das onze áreas do gerenciamento 
de projetos segundo o Project Management Institute (PMI), e 
considera que, os riscos nos projetos devem ser identificados, 
analisados, e tratados a fim de ampliar a probabilidade de 
ocorrência de eventos positivos e minimizar a ocorrência de 
eventos negativos que podem comprometer o sucesso do projeto. 



Definição de Riscos
• Project Management Body of Knowledge (PMBOK), onde o risco é 

colocado como um evento ou condição incerta, que caso ocorra irá gerar 
um efeito positivo ou negativo nos objetivos do projeto (. Esta definição é 
muito interessante, pois coloca o risco não apenas como uma ameaça, 
mas também como uma oportunidade. Isso pode ser exemplificado no 
risco de uma elevação da taxa cambial, pois para aquele que exporta seus 
produtos terá um efeito positivo, uma vez que seus lucros serão 
maximizados pela desvalorização da moeda, diferente do importador que 
comprará seus produtos mais caros em moeda corrente (MENDES, VALLE e 
FABRA 2009). 

• O gerenciamento de risco é uma das onze áreas do gerenciamento de 
projetos segundo o Project Management Institute (PMI), e considera que, 
os riscos nos projetos devem ser identificados, analisados, e tratados a fim 
de ampliar a probabilidade de ocorrência de eventos positivos e minimizar 
a ocorrência de eventos negativos que podem comprometer o sucesso do 
projeto. 



A natureza dos grandes projetos é de que 
as coisas sempre podem ou vão dar errado; 

prestar muita atenção neste risco é vital 
para o sucesso.



Risco vs. Incerteza
• Apesar de muitas vezes utilizarmos o termo de forma genérica, “risco” 

tem um significado preciso – um resultado que é probabilístico 
(“incerto”) com uma distribuição conhecida de resultados

• Riscos não são o maior problema do projeto
Riscos podem ser cobertos
As vezes, riscos podem ser segurados
Riscos podem ser ativamente administrados

• A incerteza é o real assassino de projetos que se apresenta nas 
seguintes variedades:

“Desconhecidos  Conhecidos”- Resultados que são conhecidos 
como sendo “incertos”, mas a distribuição é desconhecida

“Desconhecidos Desconhecidos” - Aquilo que pega você de 
surpresa



“Desconhecidos Desconhecidos”  São tão feios quanto o 
nome que têm

•São os problemas mais prejudiciais
Nenhum planejamento é possível
Podem não ser percebidos até que a mitigação seja 
impossível

•Um objetivo principal da sua análise de “risco” deve ser 
encontrar e começar a desarmar os “desconhecidos 
desconhecidos”



Riscos em obras de Engenharia
• Sempre existirá certo grau de incerteza no conhecimento 

hidrológico, sócio ambiental, geológico e geotécnico em 
relação do local de implantação de um projeto.

• Os graus de incerteza na etapa de construção ou operação, 
resultam em RISCOS que deverá ser assumidos 
individualmente ou compartilhados entre as partes:
– Proprietário;
– Construtor
– Seguradora



Abordagens

Existem cinco abordagens para gerenciar os risco identificados:

Evitar
Reduzir
Aceitar
Transferir
Compartilhar

IGNORARJamais

Investigações e aprofundamento do conhecimento nas etapas 
iniciais e o mais importante para identificação do risco



Gerenciamento de Riscos
• O gerenciamento de riscos é executado ao longo de todo o 

projeto, compreendendo as atividades de planejamento, 
identificação, análise, planejamento de respostas, 
monitoramento e controle de riscos, essas atividades podem ser 
visualizadas a seguir. (PMBOK)

Segundo DAMODARAN 
(2009), a empresa que 
procura não se expor a 

nenhum risco, 
provavelmente não colherá 
lucros, porém àquela que se 
expõe ao risco sem nenhum 

gerenciamento se sairá 
ainda pior. 



460 organizações que 
participaram do estudo 

em 2009
www.pmsurvey.org.



Identificação de Incertezas
Ferramentas Clássicas
• Brainstorming
• Checklists
• Entrevistar especialistas e membros da equipe
• Revisar registros históricos de outros projetos similares
• Análise de Pontos Fortes, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças (SWOT)
– Ferramenta poderosa de identificação do risco (oportunidade)
– Técnica de Brainstorming
– Quatro categorias para ajudar a estruturar a discussão



Identificação de Incertezas
Ferramenta - Chave de Administração do Risco Subutilizada: 
Explorar o Histórico

•Sistematicamente buscar coisas que ocorreram em projetos 
análogos na sua companhia no passado
•Há pouquíssimos problemas genuinamente novos em projetos, 
mesmo em grandes ou mais complexos projetos

– O contexto pode ser novo
– A combinação pode ser nova

•Mas os problemas são antigos



Antecipação de Riscos x Fases do Empreendimento



Antecipação de Riscos x Fases do Empreendimento



Identificação Estruturada do Risco
Tipos de Riscos Tratados em Análises de Risco para Projetos em 
Construção e Montagem

–Estratégia e caso do negócio
–Escopo e definição
–Execução
–Operação
–Localização
–Comunicação
–HS&E
–Tecnologia



Exemplos de Análises de Risco - Definição de Projeto 
•Incertezas acerca da autorização total de fundos / financiamento incompleto 
•Definição incompleta de escopo
•Detalhe/qualidade de cronograma e estimativa de custo desenvolvidos 
•Processo de trabalho / processo de implantação do projeto 
•Pacote de oferta EPC (Engenharia, Suprimentos e Construção) / bonificação de 
contratos pobres 
•Entrega de pacote de engenharia básica 
•Planejamento pobre acerca das entregas da contratada 
•Controles de projeto / estrutura analítica do projeto 
•Alinhamento da equipe no início do projeto 
•Alinhamento do plano de execução e dos objetivos do projeto 
•Uso de contratadas e/ou fornecedores desconhecidos 
•Rotatividade dos membros da equipe 
•Aquisição e entrega de equipamentos e materiais 



Exemplos de Análises de Risco - Definição de Execução 
•Disponibilidade / desempenho / estabilidade de fornecedor e de contratada 
•Deslocamento no cronograma 
•Mudanças cancelando a definição do projeto (por exemplo, mudanças na planta de 
locação) 
•Problemas durante a partida 
•Entrega e precificação de equipamentos e materiais 
•Mudanças nos prazos de paradas 
•Incertezas com relação a obstruções subterrâneas / solo contaminado 
•Qualidade de equipamentos fabricados (por exemplo, soldas) 
•Condicionantes de construção na operação da planta / durante uma parada 
•Rotatividade na continuidade da equipe / dos membros da equipe 
•Complexidade de construção / instalação 
•Clima / Casos Fortuitos 
•Tie-ins (interferências/conexões) durante uma parada geral 
•Disponibilidade de serviços de operação de guindastes para cargas pesadas 



Exemplos de Análises de Risco – Locação de Projeto
•Disponibilidade de mão de obra local / qualificações essenciais, produtividade e 
salários 
•Inexperiência com códigos/procedimentos e exigências reguladoras 
•Projetos concorrentes 
•Política fiscal e de impostos / impostos de importação 
•Regulamentações governamentais com a companhia proprietária 
•Relações públicas 
•Práticas de negócio não éticas (por exemplo, suborno) 
•Estabilidade política 
•Tranquilidade social 
•Experiência da contratada na região 



Instalações adequadas contribuem para 
o sucesso do empreendimento
Revista Grandes Construções – Edição 11 Ano 2011

Canteiro sobre balsas
- Ponte sobre o Rio Negro, com 3.595 m 
de extensão e 20,70 m de largura, no 
estado do Amazonas
- Camargo Corrêa e Construbase

“Em função dos grandes volumes de concreto 
necessários para fazer a concretagem das 

fundações – que às vezes alcançam mais de 90 
m de comprimento, demorando cerca de 10 

horas para conclusão da operação”





• Canteiro sobre balsas
Outro desafio recente à engenharia brasileira, que exigiu a montagem de um canteiro de obras planejado com riqueza de 
detalhes e complexidade, foi a construção da Ponte sobre o Rio Negro, com 3.595 m de extensão e 20,70 m de largura, no 
estado do Amazonas, ligando Manaus a Iranduba, na região metropolitana. Reconhecida como a maior do Brasil, em 
ambiente de água doce, e a segunda maior do mundo neste segmento – perdendo apenas para a Ciudad Bolivar, que cruza o 
rio Orinoco, na Venezuela – a ponte foi construída pelas construtoras Camargo Corrêa e Construbase. Em toda a estrutura, 
com 73 vãos, foram colocadas 246 estacas escavadas e 213 vigas pré-moldadas. Para a construção da parte submersa da 
ponte foi consumido um volume de concreto equivalente ao estádio do Maracanã. O mesmo volume de concreto foi 
destinado para a parte sobre as águas do rio.

• A extensão do trecho estaiado, no vão central, é de 400 m, divididos em duas seções de 200 m, com vão livre de 55 m de 
altura, uma de cada lado do mastro principal, concebido para segurar os estais. Esse mastro, por sua vez, tem 185 m de 
altura, (equivalente a um prédio de 60 andares), à partir do nível de água. Esse trecho central é sustentado por 104 estais, 
em formato de diamante.

• Em cada uma das margens do rio foi instalado um canteiro de obras. Para acelerar os trabalhos, um terceiro canteiro, 
flutuante, foi instalado ao longo do traçado da ponte, sobre cerca de 50 balsas. Cada embarcação transportava 
equipamentos como caminhões-betoneiras, perfuratrizes e guindastes – um deles de grande capacidade, para 300 
toneladas.

• Nos dois canteiros principais, localizados em terra firme, foram instaladas duas usinas de concreto, um pátio de fabricação 
de vigas e duas fábricas de camisas metálicas. A obra exigiu camisas metálicas de grandes proporções – a menor delas em 
torno de 2,20 m de diâmetro e a maior, de 2,5 m de diâmetro. Elas foram cravadas no leito do rio desafiando uma força 
d’água respeitável, exigindo novidades tecnológicas, como a aplicação de blocos de coroamento em casca para suportar a 
força do rio Negro e suas cheias.

• Em função dos grandes volumes de concreto necessários para fazer a concretagem das fundações – que às vezes alcançam 
mais de 90 m de comprimento, demorando cerca de 10 horas para conclusão da operação – o consórcio responsável pelas 
águas optou pela técnica de resfriamento do concreto, com a adição de gelo à mistura, em substituição total ou parcial da 
água da dosagem. A técnica tem como objetivo principal a redução das tensões térmicas, através da diminuição do calor de 
hidratação nas primeiras horas. Este procedimento, além de evitar fissuras, mantém por mais tempo a trabalhabilidade do 
concreto, gerando uma melhor evolução da resistência à compressão. Permite uma cura homogênea e evita a formação de 
áreas de fragilidade.



Análise do Risco
• Explore as consequências do pior caso
• Avalie os caminhos que levam a resultados pobres
• Explore potenciais efeitos em cadeia
• Tome muito cuidado para NÃO descartar rapidamente um mal 

resultado como sendo extremamente improvável
• Lembre-se, quanto mais você souber, mais superconfiante 

você tenderá ser!
• Classifique o risco em termos de

–Consequências
–Probabilidade (alta, média, baixa)



Efeito do Atraso na Engenharia de Detalhe

Quando a engenharia atrasa, o patrocinador deve ajustar o quando 
cronograma para evitar o início prematuro das obras de campo ou de 

fabricação



• Atraso na engenharia é o principal direcionador do aumento da 
necessidade de mão de obra

• Frequentemente,  grandes projetos são executados em ambientes 
com pouca mão de obra
– Quase todos os projetos onshore esgotam os recursos de mão 

de obra local
– Projetos offshore podem mudar seu site de fabricação para 

onde há mão de obra disponível (a não ser que os requisitos de 
conteúdo local proíbam)

• Escassez de mão de obra afeta a produtividade
“Quando as entregas de engenharia estão atrasadas, defeituosas quando 

ou seriamente fora da ordem necessária, a produtividade de ria, 
campo diminui vertiginosamente”.

• Equipes Proprietárias Normalmente Não Estão a Par do Atraso no 
Cronograma de Engenharia 



A Espiral Descendente da 
Produtividade de Mão de Obra



Reagindo ao Espiral Descendente
Ações Necessárias Quando Sinais São Identificados Antecipadamente

– Executar planos de contingência para tal evento
• Procure pelas causas raiz, não somente pelos sintomas. 

Exemplos: Materiais fora da sequência, Problemas na operação 
de áreas de armazenamento, em conseguir trabalhadores com 
habilidades funcionais específicas, ex.: soldadores de liga, alta 
de supervisão eficaz de primeira linha, etc.

• Se as causas raiz não forem entendidas, as ações tomadas 
podem tornar a situação pior

– Considerar desacelerar deliberadamente o projeto no ponto 
em que o evento é identificado, em vez dele desacelerar 
automaticamente mais tarde



Mantendo Valor desde a Engenharia Até a 
Construção

• A tarefa do grupo de controle muda quase que completamente a fim 
de impedir que coisas aparentemente pequenas tornem-se um 
problema

• Exemplo: Mobilização de operação de construção para projetos 
onshore

Incapacidade de movimentar os operários para dentro e fora do site
Longas filas se formam em portões e estradas
Trabalhadores deixam o projeto devido a tempo perdido
Produtividade de campo dá início à espiral descendente



Exemplos de Dados Básicos - TUBULAÇÕES
• Localização/rota geral da tubulação 
• Condições de solo/terreno (Tubulação em terra) 
• Algumas condições de travessia em terra conhecidas (por 

exemplo, rio, estrada, ferrovia, pântano) 
• Algumas condições de travessia offshore conhecidas (por 

exemplo, outras tubulações, cabos) 
• Características de fluido/gás (inclusive características 

incomuns como serviço de ácido, alta viscosidade, alto nível 
de CO2) 

• Necessidades de enterramento/entrincheiramento 
• Análise hidráulica
• Identificação antecipada de instabilidades na rota 
• Profundidade da água (tubulação offshore) 
• Áreas de navegação próximas
• Informações sobre o registro básico de linha (histórico) de 

linhas existentes 



Resumo dos Principais Aprendizados 

•Projetos requerem abordagem “E se...”para o 
gerenciamento do risco

•Alguns sinais precoces de risco podem ser identificados 
antes do início da execução

•O foco dos grupos de controle muda conforme a 
execução evolui


