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Plano de Aula

➢ Risco versus Incerteza.
➢ Processos e estrutura analítica de riscos.
➢ Análise qualitativa de riscos
➢ Análise quantitativa de riscos
➢ Atividade de fixação.
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Objetivos

➢ Diferenciar risco de incerteza.

➢ Conhecer o processo e a estrutura analítica de
riscos.

➢ Conhecer como fazer análise qualitativa e
quantitativa de riscos.
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Referências
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Gestão do Tempo:
Elaboração da Rede do Projeto

Projeto tem começo, meio e fim definidos, mas seu resultado 
é duradouro

Projeto                                                          Rotina ou Operação
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1. Faça um diagrama da estrutura analítica de riscos de um projeto (pode
ser da casa de Eduardo e Mônica) e elabora questões por categoria de
risco.

Atividade – Gestão de Risco e Incerteza
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Introdução
À Gestão de

Riscos e Incerteza
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Introdução à Gestão de Risco e Incerteza

Tempo
Escopo

Custo Qualidade

RH

Aquisições

Risco

Comunicação

Tema desta 
aula
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➢ O risco é inerente à atividade de projeto, muitas vezes o gerenciamento de
risco se confunde com o próprio gerenciamento de projetos.

➢ Quando estudamos os conceitos e classificação de projetos com relação a sua
complexidade e incerteza, bem como destacavam sua característica de
singularidade, ficou clara a relação existente entre estes dois campos de
estudo: projeto e risco.

➢ Projeto no limiar da fronteira tecnológica ou projetos muito complexos, que
envolvem centenas de empresas subcontratadas, a gestão de risco é uma área
critica.

➢ Projetos com pequeno conteúdo inovador, como atualizações de modelos,
que envolvem alguns aspectos rotineiros, tendem a ter melhor compreensão
dos riscos e de sua mensuração em termos de probabilidade e impacto.

Introdução à Gestão de Risco e Incerteza
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A área de gestão dos riscos tem recebido uma atenção crescente na Gestão de
Projetos. Os processos considerados pelo PMBoK no gerenciamento do risco
do projeto são:

Vejamos .....

Introdução à Gestão de Risco e Incerteza
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a) Planejar o gerenciamento do risco: planejar qual abordagem dar à gestão de risco do
projeto e executá-la.

b) Identificar os riscos: determinar quais riscos podem afetar o projeto e documentar suas
características.

c) Realizar a análise qualitativa dos riscos: priorizar os riscos do projeto, com base na
análise conjunta da probabilidade de ocorrência e seu impacto nos objetivos do projeto.

d) Realizar a análise quantitativa dos riscos: analisar numericamente o impacto dos riscos
identificados nos objetivos do projeto.

e) Planejar as respostas aos riscos: desenvolver as alternativas e planos de ações
necessários para maximizar as oportunidades e minimizar as ameaças aos objetivos do
projeto.

f) Implementar respostas aos riscos: processo que visa implementar os planos de
respostas de riscos acordados no projeto.

g) Monitorar e controle dos riscos: rastrear os riscos identificados, monitorar o risco
residual, identificar novos riscos, executar os planos de resposta aos riscos e avaliar sua
eficácia ao longo do ciclo de vida do projeto.

Introdução à Gestão de Risco e Incerteza
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A área de risco tem forte integração com as áreas de integração,
escopo, prazo e custo do projeto.
Além disso, a área de comunicações deve, através dos seus
Relatórios de Desempenho, trazer insumos importantes para a
análise dos riscos do projeto.
Vejamos os principais relacionamentos da gestão dos riscos com as
demais áreas.

Introdução à Gestão de Risco e Incerteza
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Principais 
relacionamentos 

da gestão dos 
riscos com as 
demais áreas.


