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RESUMO 

 

No Brasil, é recorrente a associação de obras públicas às deficiências de planeja-
mento, ao desperdício de recursos públicos e à falta de qualidade. Em razão do sig-
nificativo montante de recursos financeiros alocados para as obras públicas, é de 
suma importância que haja controle e fiscalização adequada. Esta dissertação apre-
senta o emprego do gerenciamento de riscos como apoio às ações de fiscalização de 
obras públicas, com o objetivo de reduzir ou eliminar as ameaças ao alcance dos ob-
jetivos do projeto, representado pelo objeto do contrato. A pesquisa, de natureza ex-
ploratória, explicativa e qualitativa, foi desenvolvida por meio de um estudo de caso 
realizado em uma Instituição Pública Federal de Ensino. O objetivo geral da pesquisa 
consistiu em efetuar a análise de riscos na execução de obras públicas na ótica da 
fiscalização através do cumprimento de cinco etapas. A primeira etapa correspondeu 
em compreender o processo de fiscalização de obras públicas pelo estabelecimento 
do contexto interno e externo do órgão público do estudo de caso, por meio de entre-
vista semiestruturada com três gestores de engenharia da Instituição Pública Federal 
de Ensino, com enfoque nos processos internos de gerenciamento de riscos. Na se-
quência, a segunda etapa identificou os principais fundamentos legais e regulatórios 
da responsabilidade técnica do fiscal de obra, baseados em revisão da literatura, le-
vantamento documental e respostas obtidas na entrevista semiestruturada aplicada 
aos três gestores de engenharia. A terceira parte foi caracterizada pela identificação 
das ameaças mais significativas a partir da seleção de 29 riscos mais severos levan-
tados em pesquisas correlatas realizadas com base em dados de obras do setor pú-
blico. Na quarta etapa, esses riscos foram qualificados por 14 fiscais de obra, com uso 
de questionário aplicado com a Técnica Delphi, que estabeleceram valores para pro-
babilidade de ocorrência e para impacto nas áreas custo, tempo e qualidade para a 
fase contratual de uma obra pública. Estes valores viabilizaram a elaboração de ma-
trizes de riscos que proporcionaram a classificação dos riscos em função de seu nível 
de severidade, reconhecendo 13 riscos mais severos na fase contratual de uma obra 
pública que impactaram simultaneamente as áreas custo, tempo e qualidade. E na 
quinta e última etapa, foram identificadas 61 ações que permitiram estabelecer a pri-
orização do tratamento dos 13 riscos mais severos, e que merecem maior atenção 
por parte da fiscalização da obra pública. A partir da análise de riscos efetuada nesta 
pesquisa, pretende-se contribuir com uma ferramenta baseada no processo de geren-
ciamento de riscos para apoiar a fiscalização de obras públicas, por meio da classifi-
cação e representação de riscos, com foco nas ações de monitoramento contínuo, 
para antecipar ou reduzir os efeitos negativos das ameaças no objeto do contrato. 
 

Palavras-chave: Obra pública. Gerenciamento de risco. Fiscalização de obra. Cons-

trução Civil. 

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT  

 

In Brazil, the association of public works with planning deficiencies, waste of public 
resources, and lack of quality is recurrent. Due to the significant amount of financial 
resources allocated to public works, it is of utmost importance that there is adequate 
control and inspection. This thesis presents the use of risk management as support to 
the public works inspection actions, with the objective of reducing or eliminating threats 
to the achievement of the project's goals, represented by the object of the contract. 
The research, exploratory, explanatory, and qualitative, was developed through a case 
study carried out at a Brazilian Federal Public Education Institution. The general          
objective of the research was to carry out risk analysis in the execution of public works 
from the perspective of inspection through the completion of five stages. The first stage 
was to understand the process of inspection of public works by establishing the internal 
and external context of the public body of the case study, through a semi-structured 
interview with three engineering managers from the Institution, focusing on internal 
processes risk management. The second stage identified the main legal and regulatory 
grounds for the technical responsibility of the construction supervisor, based on            
literature review, documentary survey, and responses obtained in the semi-structured 
interview with the three engineering managers. The third part was characterized by the 
identification of the most significant threats from the selection of the twenty-nine most 
severe risks raised in related researches carried out based on data from public sector 
works. In the fourth stage, fourteen construction inspectors qualified these risks, using 
a questionnaire applied with the Delphi Technique, which established values for the 
probability of occurrence and for the impact in the areas of cost, time, and quality for 
the contractual phase of a public work. These values enabled the elaboration of risk 
matrices that provided the classification of risks according to their level of severity, 
recognizing the thirteen more severe risks in the contractual phase of a public work 
that simultaneously impacted the areas of cost, time, and quality. And in the fifth and 
last stage, sixty-one actions were identified that allowed the prioritization of the         
treatment of the thirteen most severe risks, and that deserve more attention from the 
public works supervision. Based on the risk analysis carried out in this research, it is 
intended to contribute with a tool based on the risk management process to support 
the inspection of public works, through the classification and representation of risks, 
focusing on continuous monitoring actions to anticipate or reduce the negative effects 
of threats on the object of the contract. 
 

 

Keywords: Public work. Risk management. Construction inspection. Civil                     

construction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa vincula-se ao Programa de Pós Graduação em Engenha-

ria Civil da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGEC-UFSC), área de concen-

tração Construção Civil. A pesquisa insere-se no contexto do processo de gestão de 

riscos, com o propósito de buscar ações de resposta às ameaças originadas de diver-

sas fontes que comprometem o alcance do desempenho esperado para uma obra 

pública em seu ciclo de vida, bem como a satisfação das expectativas de seus usuá-

rios. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO PARA PESQUISA 

 
Como servidora pública do quadro de engenheiros civis do Departamento de 

Obras e Engenharia do Instituto no Instituto Federal de Educação de Ciência e Tec-

nologia de Santa Catarina (IFSC) desde o ano de 2011 (IFSC, 2011), a autora da 

presente dissertação exerce atividades que vão desde o planejamento até o recebi-

mento de uma obra pública para ocupação e uso, como também, o acompanhamento 

da edificação durante o período de garantia da obra. Nesta vivência, corrobora com 

Nogueira (2008), que  afirma, o quão recorrente é a necessidade de intervenções cor-

retivas precoces em obras recém concluídas. Estas deficiências construtivas, são pro-

vocadas, na maioria dos casos, por patologias decorrentes de vícios de construção, 

representando ameaças à obtenção plena dos objetivos para os quais os empreendi-

mentos públicos foram planejados, projetados e executados. Por consequências es-

sas ameaças, comprometem o atendimento das exigências dos usuários, definidas 

como sendo as necessidades e expectativas a serem atendidas pelo empreendi-

mento, seus componentes e sistemas (ABNT, 2013). 

Segundo Altounian (2012), no Brasil, as obras públicas são significativamente 

representativas para a construção civil e seus segmentos. A execução das obras de 

construção ou reforma de edificações públicas tem um peso considerável no orça-

mento das instituições, destacando-se no conjunto de investimentos realizados pela 

Administração Pública. Esse fato é representado na Figura 1, onde constata-se o mon-

tante expressivo de recursos públicos empregados no período 2019/2020, correspon-

dendo a cerca de 1,27 trilhão de reais distribuídos em 94.856 obras. Isto posto, reco-

nhece-se que uma gestão eficiente e eficaz dos contratos de obras públicas promove 
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o alcance dos objetivos, resulta na obtenção de um empreendimento com a qualidade 

e a funcionalidade estabelecida no objeto do contrato, para atender à finalidade de 

utilidade pública do empreendimento (ALTOUNIAN, 2012; NOGUEIRA, 2008). 

 
Figura 1 - Painel de informações de obras de todo Brasil (ano de 2020) 

  

Fonte: Ministério da Economia (2020) 

 
A entrega de um empreendimento público passa por um processo de contrata-

ção composto por várias etapas. Deve seguir normas, diretrizes e procedimentos sig-

nificativamente amplos, que envolvem a aplicação de recursos financeiros públicos, 

os quais devem ser empregados com prudência pelos responsáveis instituídos para 

realizar cada etapa do processo de contratação (ALTOUNIAN, 2012). 

Porém, o que persiste na realidade atual dos contratos de obras públicas é a 

ocorrência frequente de falhas e irregularidades que se apresentam ao longo das fa-

ses do ciclo de vida do projeto, desde a fase inicial caracterizada pelos estudos refe-

rentes à viabilidade do empreendimento, até a fase conclusiva da execução, e poste-

riormente no recebimento da obra por parte da fiscalização (ARAUJO, 2012). Segundo 

Wu et al., (2014), o contrato tem como meta alcançar os objetivos do gerenciamento 
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do projeto e, sendo efetuado com eficiência, contribui significativamente para a mel-

horia do desempenho do projeto (WU et al., 2014). 

Segundo Nogueira (2008), a realidade nas obras públicas está associada à falta 

de qualidade quando comparadas às equivalentes realizadas no setor privado, ao 

dano ao erário provocado pelo desperdício de recursos públicos fomentado pela falta 

de planejamento, por fraudes e falhas de monitoramento, entre outros. Os graves pro-

blemas na qualidade das obras de construção civil contratadas pelo setor público, 

também estão associados à falta de qualificação da mão-de-obra, bem como dos ma-

teriais empregados  (NOGUEIRA, 2008). Esses problemas são frequentemente objeto 

de atenção da doutrina jurídica, dos órgãos de controle, dos poderes constituídos 

(Executivo, Legislativo e Judiciário), e até mesmo dos meios de comunicação, ge-

rando uma imagem negativa perante à opinião pública de associar obras públicas à 

má qualidade e à má fé na aplicação de recursos públicos (MOTTA, 2005).  

Também é comum a ocorrência de irregularidades relevantes na gestão dos 

recursos públicos direcionados para a execução de obras públicas. São exemplos 

disso, o superfaturamento do custo, o direcionamento das contratações, a falta de 

cumprimento de prazos de execução ou a interrupção por falta de recursos e/ou aban-

dono, entre outros (ALTOUNIAN, 2012). Portanto, estes fatores contribuem para o 

insucesso daquilo que deveria trazer resultados positivos para comunidade. 

Dado o significativo montante de recursos que são alocados para as obras pú-

blicas, logicamente, o controle da aplicação dessas verbas é de suma importância 

para o desenvolvimento do país, e portanto requer o comprometimento de todos os 

setores envolvidos em controle e fiscalização, para identificar tempestivamente irre-

gularidades e impedir o desperdício de recursos públicos (ALTOUNIAN, 2012). Uma 

das áreas atuantes na garantia de conformidade na aplicação correta dos recursos 

públicos consiste na fiscalização de contratos de obras públicas, sendo que por meio 

da administração e do monitoramento de cláusulas contratuais, busca-se a conformi-

dade com os documentos e com as disposições legais que envolvem o cumprimento 

do referido contrato. 

A fiscalização de contratos de obras públicas, assunto delimitado para esta 

pesquisa, tem por incumbência garantir que o objeto contratual seja executado em 

conformidade com as leis, especificações e padrões pré-estabelecidos. No entanto, o 

êxito no objeto final de um contrato para a execução de uma obra pública, para alcan-

çar efetivamente a qualidade e a funcionalidade plena do empreendimento, também 
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depende de um esforço de equipe, inerente de quem acompanha e supervisiona o 

cumprimento contratual (VILLAMIL; HADDIX, 2015). Nesse caso, grande parte desse 

esforço é representado pelas atribuições técnicas e legais do fiscal de contrato. Um 

empreendimento público, ao longo das suas respectivas etapas de concepção, plane-

jamento, contratação e execução, está sujeito a eventos ou a condições incertas que, 

caso ocorram, poderão impactar positivamente ou negativamente nos objetivos do 

projeto.  

Com o intuito de evitar o prejuízo decorrente do não atingimento dos objetivos 

de um projeto, delimitado e representado nesta pesquisa por empreendimentos públi-

cos para fins educacionais, identificou-se no gerenciamento de riscos aplicado à fis-

calização de contratos de obras públicas, um meio para o fiscal de contratos de obras 

públicas e serviços de engenharia, atuar no reconhecimento e monitoramento de ris-

cos. Neste contexto, os riscos caracterizaram-se pelas ameaças identificadas e deli-

mitadas em pesquisas anteriores, que impedem diretamente que uma obra pública 

seja concluída em conformidade com o valor orçado, prazo de execução esperado e 

qualidade requerida nas especificações (TONIN, 2017). 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 
As obras públicas destacam-se nos bilhões de reais investidos anualmente pe-

los Governos das esferas Federal, Estadual e Municipal e, por ter esse destaque nos 

investimentos efetuados no campo da Administração Pública, necessitam de grande 

atenção quanto à condução dos projetos de construção civil em conformidade com os 

indicadores satisfatórios de tempo, custo e qualidade (ARAUJO, 2012; GONÇALVES, 

2011). A problemática das consequências da falta de conformidade na execução de 

contratos de obras públicas, reflete nos indicadores de irregularidades graves do Tri-

bunal de Contas da União (TCU). No ano de 2019, o plano anual de fiscalização de 

obras do TCU chamado Fiscobras1 2019, contemplou empreendimentos escolhidos 

de acordo com as deliberações das Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), onde 

foram auditados setenta e sete empreendimentos de infraestrutura no Brasil (BRASIL, 

 

1 Fiscobras é o plano de fiscalização anual do TCU composto por ações de controle com o intuito de 

averiguar o processo de execução de obras públicas financiadas total ou parcialmente com recursos 

da União (BRASIL, 2019). 
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2019). Desses empreendimentos, cinquenta e nove obras apresentaram indícios de 

irregularidades graves, correspondendo a 76,62 % das obras fiscalizadas. Os proble-

mas mais recorrentes detectados foram a ausência, deficiência ou desatualização dos 

projetos, e o sobrepreço ou superfaturamento dos contratos de obras públicas 

(BRASIL, 2019). 

Pelo contexto exposto, que relata os pontos críticos mais recorrentes que per-

meiam o gerenciamento de projetos no setor público, emerge a oportunidade de me-

lhoria que o gerenciamento de risco propõe. Por meio do reconhecimento dos riscos 

e do tratamento das ameaças que os mesmos representam, viabiliza-se a redução da 

probabilidade de ocorrência de danos e de impactos negativos nos recursos públicos 

ligados ao atingimento dos objetivos do projeto, quanto à realização do escopo, ao 

cumprimento do prazo, ao custo e à qualidade requerida (ARAUJO, 2012; TONIN, 

2017). 

Os trabalhos acadêmicos recentes pesquisados no setor público (ARAUJO, 

2012; GONÇALVES, 2011; TONIN, 2017) corroboram que os benefícios do gerencia-

mento de risco reduzem a vulnerabilidade aos danos provocados por ameaças, agili-

zam a tomada de decisão e apoiam o planejamento de medidas de contingência, o 

monitoramento e o controle dos riscos. Segundo Araújo (2012) e Gonçalves (2011), a 

identificação e análise de riscos nas fases iniciais (preliminar e planejamento) de um 

projeto no setor público, permitem que as ações de resposta sejam eficientes e efica-

zes a ponto de prevenir fatos danosos que prejudiquem o andamento da obra. Salles 

Júnior. et al. (2010) apropriadamente relacionam que, entre os benefícios mais impor-

tantes do gerenciamento de riscos está a redução do gerenciamento de crises, a re-

dução da ocorrência de imprevistos e problemas, a otimização de resultados redu-

zindo perdas e, o incremento significativo da probabilidade de sucesso do projeto. 

Desta forma, identificou-se a oportunidade de empregar o gerenciamento de 

riscos para apoiar as ações de fiscalização das obras públicas, com intuito de minimi-

zar os problemas que afetam o alcance dos objetivos do projeto, sob o ponto de vista 

da aplicação de recursos e da administração eficiente para o alcance das metas defi-

nidas no contrato fiscalizado.  
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1.3 PROBLEMA E HIPÓTESES DE PESQUISA 

 
Com este trabalho pretende-se encontrar respostas para o seguinte problema 

de pesquisa: Como o fiscal de obras públicas pode contribuir para a gestão de risco 

ao monitorar a execução e o cumprimento do contrato? E nesta perspectiva, como o 

fiscal pode atuar no gerenciamento dos riscos do empreendimento na fase de execu-

ção de uma obra pública? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

 
Para responder ao questionamento do problema de pesquisa foi proposto como 

objetivo geral: Efetuar a análise de riscos na execução de obras públicas na ótica da 

fiscalização. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 
Para que se possa alcançar o objetivo geral estabelecido para o estudo, pro-

põem-se os seguintes objetivos específicos: 

 
i. Descrever as etapas do processo de fiscalização em obras públicas. 

ii. Identificar a responsabilidade técnica do fiscal de obra sob a ótica legal. 

iii. Identificar os riscos negativos mais severos registrados em pesquisas realiza-

das especificamente para o setor público, com ênfase na fiscalização de obra. 

iv. Desenvolver matriz de risco para o processo fiscalização. 

v. Propor diretrizes para implementação do gerenciamento de risco. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 
A pesquisa apresenta as seguintes delimitações: 

 

• O estudo de caso foi desenvolvido com dados de empreendimentos de cons-

trução civil do IFSC, sob a ótica da fiscalização de obras públicas. 

• Foram considerados somente os riscos negativos, levantados em trabalhos 

e pesquisas realizadas anteriormente, por representarem as ameaças ao 
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atingimento dos objetivos do projeto nas perspectivas custo, tempo e quali-

dade. Nesta visão, foram usados os riscos negativos severos (ameaças) ma-

peados na pesquisa de Tonin (2017). 

• As ameaças foram classificadas em categorias de riscos e priorizadas con-

forme o alto nível de severidade comum às áreas custo, tempo e qualidade, 

na fase de execução de uma obra pública. 

• Os dados qualitativos para esta pesquisa foram levantados por meio de con-

sulta a especialistas, que representaram os stakeholders2 na área de fiscali-

zação de contrato de obras da instituição pública do estudo de caso. 

• Os resultados obtidos e as diretrizes geradas pela análise de risco na execu-

ção de obras públicas servirão para indicar meios que viabilizem a aplicação 

em outras instituições públicas, desde que devidamente adaptadas. 

• O estudo foi baseado na visão do gestor do contrato, identificado nesta pes-

quisa como o fiscal de obra da instituição pública estudada. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
Este trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: 

 
Capítulo 1: Introdução 

Esse capítulo apresenta e contextualiza de forma resumida o tema, descre-

vendo as justificativas e a relevância, definindo o problema de pesquisa e os objetivos 

que o nortearam. 

 
Capítulo 2: Fundamentação Teórica 

O segundo capítulo descreve a fundamentação teórica para a sustentação do 

estudo, a partir do estabelecimento de três eixos de pesquisa: i) obra pública – con-

tratação e fiscalização; ii) gestão de riscos na construção civil; e iii) gerenciamento de 

riscos em projetos de construção. 

 
 
 
 

 

2 Stakeholder é uma palavra na língua inglesa que significa decisor, parte interessada ou interveniente 

(tradução da autora). 
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Capítulo 3: Método 

O capítulo de método define o enquadramento metodológico da pesquisa e de-

talha o processo utilizado para a análise proposta. 

 
Capítulo 4: Resultados e Discussão 

Este espaço do relatório de pesquisa apresenta os resultados levantados por 

meio da execução do que foi proposto nos objetivos específicos da pesquisa. Relata 

as descobertas mais significativas constatadas em relação aos objetivos específicos 

estabelecidos, contextualizando-os em relação ao tema pesquisado. 

 
Capítulo 5: Conclusão 

O capítulo de conclusão efetua uma análise sintética a respeito do atingimento 

dos principais motivos da pesquisa, e do alcance dos objetivos específicos estabele-

cidos. Também são relatadas as constatações e contribuições mais importantes iden-

tificadas, e finaliza com as sugestões para pesquisas e trabalhos que poderão ser 

desenvolvidos futuramente. 

 
A estrutura gráfica deste trabalho é apresentada na Figura 2. 

 
Figura 2 – Estrutura da dissertação 

 
Fonte: Elaborada pela Autora (2020) 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
O objetivo deste capítulo é construir o aporte teórico que embasou a temática da 

pesquisa, bem como o caminho percorrido para atingir os objetivos propostos. Este 

estudo tem o enfoque no gerenciamento de riscos sob a perspectiva do fiscal de obras 

públicas.  

A fundamentação teórica provém das publicações obtidas por meio da revisão 

bibliográfica sistemática. Para isso foram definidos dois eixos de pesquisa para estru-

turar as diretrizes do referencial teórico:  

 
i) Contratação de obras no setor público – descrição de procedimentos e 

preceitos legais; 

ii) Gerenciamento de riscos em projetos com foco em obras do setor público 

levantados em pesquisas anteriores. 

 

2.1 CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO SETOR PÚ-

BLICO 

 
Neste tópico serão abordados aspectos e especificidades do setor público refe-

rentes à contratação de obras e serviços de engenharia, no que tange a definições 

básicas, modalidades de contratação, fiscalização e problemas recorrentes em obras 

públicas. A afirmação de Araújo (2012) é corroborada por Tonin (2017), ao destacar 

que uma obra ou serviço público de engenharia corre menos riscos de prejuízos 

quando é executado de acordo com o fluxo de processos, com os procedimentos re-

gulamentados em normas, e quando cumpre os requisitos legais determinados pela 

Administração Pública.  

Motta (2005), ao analisar a relação existente entre a qualidade das obras públi-

cas e a prática dos fundamentos preconizados na Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), 

também compartilha dessa visão ao considerar que o aumento da eficácia e da efici-

ência na realização de obras públicas com qualidade, está diretamente relacionado 

com a aplicação integrada e consistente das leis, normas técnicas e regulamentações 

vigentes. Portanto, no âmbito de obras públicas a Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993) 

trouxe importantes avanços que repercutem até os tempos atuais, contribuindo para 
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atuação organizada e  sistemática na execução e controle de obras públicas (MOTTA, 

2005). 

 

2.1.1 Legislação no âmbito da contratação de obras públicas 

 
A contratação de obras públicas no Brasil é regida por três leis principais: i) Lei 

8.666/1993 (BRASIL, 1993), que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública; ii) 

Lei 12.462/2011 (BRASIL, 2011a) que instituiu o Regime Diferenciado de Contrata-

ções Públicas – RDC; e iii) Lei 11.079/2004 (BRASIL, 2004) que instituiu as normas 

gerais para licitação e contratação de parcerias público-privadas no âmbito da admi-

nistração pública (TONIN, 2017). Na sequência serão abordadas as Leis 8.666/1993 

e Lei 12.462/2011, por serem as leis que embasaram a contratação das obras seleci-

onadas para o estudo de caso deste trabalho, sendo também as referências para o 

método desta pesquisa. 

 

2.1.1.1 Lei 8.666/93 – Licitações 

 
A Lei 8.666/93 (BRASIL, 1993), também referenciada como a lei de licitações, 

foi criada para regulamentar a contratação através do estabelecimento de normas 

para licitações e contratos da Administração Pública no âmbito Federal, Estadual e 

Municipal, de forma a assegurar igualdade de condições aos licitantes, com exigên-

cias que garantam as obrigações de pagamento, a qualificação técnica e econômica 

indispensáveis ao cumprimento do contrato administrativo (BRASIL, 1988). Subordi-

nam-se à Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993) todos os órgãos da administração direta, os 

fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia 

mista, as empresas públicas e outras instituições controladas direta ou indiretamente 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Quanto às deficiências decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, Caldeira 

(2015) relata que a falta de celeridade do processo licitatório decorrente do excesso 

de prescrições burocráticas pode prejudicar a garantia de condições favoráveis para 

a Administração Pública. Já Altounian (2012), considera que apesar das críticas à lei 

de licitações, evidenciam-se nesse normativo boas práticas que estão em conformi-

dade com o princípio da eficiência, a exemplo da necessidade de elaboração do pro-

jeto básico com identificação precisa do objeto a ser licitado, a exigência de orçamento 
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referencial detalhado, de regras para o parcelamento da contratação e da obrigatori-

edade de parâmetros aceitáveis de preços unitário e global para análise de propostas. 

Portanto, denota-se a relação dessas boas práticas com o atendimento dos aspectos 

relacionados a custo (orçamento), tempo (cronograma) e qualidade (projeto básico e 

escopo) definidos no processo licitatório para contratação de uma obra pública. 

A Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993) estabelece que para realizar a licitação de uma 

obra pública ou serviço de engenharia é necessário ter: i) o projeto básico devida-

mente aprovado pela autoridade competente e acessível para os interessados em 

participar da licitação; ii) orçamento em planilhas discriminando a composição de to-

dos os custos; e iii) previsão de recursos orçamentários para garantir a quitação das 

obrigações contratadas dentro do exercício financeiro em andamento e em conformi-

dade com o cronograma.  

A respeito do ponto de vista da qualidade e do estabelecimento do escopo do 

projeto, a Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993) define o projeto básico como sendo o con-

junto de dados requeridos e suficientes para caracterizar a obra ou serviço, deve con-

ter o desenvolvimento da solução selecionada, detalhamento das soluções técnicas, 

dos materiais e dos serviços para agilizar e otimizar a subsequente elaboração do 

projeto executivo, a orientação para escolha do método construtivo a empregar, e a 

existência de orçamento detalhado baseado em correto levantamento de quantitativo 

de serviços para obter maior precisão no valor do custo global da obra.  

A Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993) ainda considera outros critérios para compor 

o projeto básico, bem como o projeto executivo. Estes critérios referem-se aos requi-

sitos relacionados à segurança, à aplicabilidade e utilidade pública, à economia na 

execução, ao emprego de materiais e mão de obra incluindo tecnologias e insumos 

disponíveis na região da obra ou serviço, à facilitação de execução, manutenção e 

operação sem reduzir ou prejudicar a qualidade, ao cumprimento dos normativos re-

ferentes à segurança e saúde no trabalho, e à observação quanto ao impacto ambi-

ental. 

Na sequência da observação dos aspectos do processo licitatório, em relação 

ao prazo de execução referenciado na Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), Tonin (2017) 

ressalta que o cronograma da obra deverá considerar e detalhar todas as fases da 

obra sob o aspecto físico e financeiro, e limitar-se à vigência dos créditos orçamentá-

rios alocados para essa finalidade. 
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Nas exceções previstas na Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), estabelece-se que 

no contrato, por conta de retardamento na execução da obra ou serviços, ocorrerá a 

reavaliação do prazo, em caso de insuficiência financeira ou por motivação de ordem 

técnica relacionada à situações de emergência e de calamidade pública (TONIN, 

2017). Segundo ao artigo 65 da Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), as alterações nos 

contratos poderão ser efetuadas desde que devidamente justificadas em função das 

seguintes situações: i) unilateralmente pela Administração Pública quando ocorrer al-

terações no projeto ou em suas especificações para melhor adequar-se tecnicamente, 

e quando houver alteração quantitativa do objeto que repercuta no valor do contrato; 

e ii) por comum acordo entre as partes em função de substituição de garantias de 

execução, da necessidade de alteração do regime de execução da obra ou serviço, 

da alteração da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, 

ou para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Observa-se ainda no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 

1993), que o valor de acréscimos ou supressões nos contratos, não deverá ultrapas-

sar a 25% do valor inicial do contrato quando o objeto referir-se a obra, e a 50% 

quando referir-se à reforma de edifício ou equipamento, sendo nestes casos o contra-

tado obrigado a aceitar os termos as mesmas condições iniciais acordadas no contrato 

original. 

Desta forma, conclui-se ser de suma importância para o êxito de todo o processo 

licitatório regido pela Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), e para o alcance do resultado 

planejado, dispender tempo e atenção para que o projeto básico seja concebido de 

acordo com as necessidades do empreendimento, de modo a viabilizar a obtenção de 

quantitativos e especificações completas e precisas, pois alterações posteriores tanto 

na fase licitatória, como na fase contratual, trarão consequências negativas aos obje-

tivos do projeto que na maioria dos casos serão materializadas em prejuízos financei-

ros ao erário. Portanto o nível de detalhamento do projeto básico pode contribuir para 

a redução de riscos que podem afetar negativamente o resultado final do empreendi-

mento. 

 

2.1.1.2 Lei 12.462/11 – Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC 

 
A Lei nº 12.462/11 (BRASIL, 2011a) de 4 de agosto de 2011, instituiu o Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), com o objetivo inicial de aumentar a 
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eficiência na contratação pública das obras de infraestrutura destinadas à Copa do 

Mundo de Futebol Masculino 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, 

ambos realizados no Brasil (ALTOUNIAN, 2012; CALDEIRA, 2015; TONIN, 2017). 

Dessa forma, foi estabelecida uma nova ordem jurídica na legislação brasileira para 

execução de obras públicas denominada contratação integrada, caracterizada por 

conferir mais responsabilidades ao contratado, e consequentemente reduzir riscos as-

sumidos pela Administração Pública (contratante), onde ressalta-se que os aditivos 

nessa modalidade de contratação são expressamente vetados (MATOS; MARQUES, 

2015). 

O Decreto nº 7.581/2011  de 11 de outubro de 2011 (BRASIL, 2011b), regula-

mentou o procedimento licitatório do RDC para permitir o detalhamento dos artigos da 

Lei 12.426/11 (ALTOUNIAN, 2012; CALDEIRA, 2015). O RDC, ao proporcionar cele-

ridade à contratação das obras da Copa do Mundo 2014, Olimpíadas e Paraolimpía-

das 2016, motivou alterações na legislação, ampliando a aplicação deste regime na 

contratação de obras públicas com outras finalidades, e como destaque no âmbito das 

obras públicas delimitadas nesta pesquisa, cita-se: a) as ações integrantes do Pro-

grama de Aceleração do Crescimento (PAC) (BRASIL, 2012); b) as obras e serviços 

de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2012b); c) as 

licitações e os contratos destinados à execução de ações de prevenção em áreas de 

risco de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por catástrofes 

(BRASIL, 2014a); d) as obras e serviços de engenharia na área dos sistemas públicos 

de ensino e de pesquisa, ciência e tecnologia (BRASIL, 2015); e) as obras e serviços 

de engenharia para construção, ampliação e reforma e administração de estabeleci-

mentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo (BRASIL, 2015); f) as 

obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou 

ampliação de infraestrutura logística (BRASIL, 2015).  

O uso do RDC também foi ampliado pela Medida Provisória nº 961/2020 de 6 de 

maio de 2020  (BRASIL, 2020), com validade até 31/12/2020, além de autorizar 

pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos públicos, de adequar os 

limites de dispensa das licitações, também ampliou o emprego do RDC para licitações 

e contratações de quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações, no 

período do estado de calamidade pública declarado no Decreto Legislativo nº 6, de 20 

de março de 2020 (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Possibilidades do uso do RDC 

Antes da MP 961/20  
(Lei nº 12.642/11) 

Depois da MP 961/20 
(válida até 31 de dezembro) 

Obras e serviços de engenharia em progra-
mas específicos do governo (PAC, SUS, me-

lhoria de estabelecimentos penais, etc.) 

Quaisquer obras, serviços, compras, alie-
nações e locações 

Ações no âmbito da segurança pública e em 
órgãos e entidades dedicados à ciência, à 

tecnologia e à inovação 

Locações de bens móveis e imóveis, quando 
o locador realiza, por ele próprio o por tercei-
ros, construção a reforma substancial do bem 

especificado pela Administração 

Fonte:  Ministério da Economia (2020) 

 
A Figura 3, baseada na linha de tempo elaborada por Caldeira (2015), apresenta 

a evolução da Lei nº 12.462/11 ao longo do tempo e partir das ampliações da 

legislação.  

 
Figura 3 - Linha do tempo do RDC 

 

Fonte: Elaborada pela autora, baseada em Caldeira (2015) 

 
No que se refere à concepção do projeto básico e do projeto executivo, as de-

terminações contidas na Lei nº 8.666 (BRASIL, 1993) também se aplicam ao RDC. 

Em relação à estimativa de custos, no RDC o orçamento para a obtenção do custo 

global de obras e serviços de construção civil será baseado em custos unitários de 

insumos ou serviços inferiores ou iguais à mediana em relação aos respectivos cor-

respondentes na base do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da 
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Construção Civil (SINAPI), e em caso de impossibilidade ou indisponibilidade de da-

dos nessa base, os custos poderão ser levantados a partir de dados disponibilizados 

em bases de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da Adminis-

tração Pública Federal, em publicações técnicas especializadas, em sistemas institu-

ídos para o setor da construção civil ou em pesquisa de mercado (BRASIL, 2011a; 

TONIN, 2017).  

O diferencial do RDC que traz celeridade e maior participação de licitantes em 

relação ao processo licitatório comum descrito na Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), 

consiste na inversão na ordem das fases do procedimento de licitação, onde a fase 

de lances de preço é realizada antes da habilitação dos proponentes, e permite que 

as propostas sob o ponto de vista dos critérios estabelecidos no edital (menor custo, 

melhor técnica, etc.) sejam conhecidas, e a mais vantajosa seja selecionada para que, 

a partir desta, realize-se a habilitação do proponente. O processo inverso estabelecido 

anteriormente pela Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993), a qualificação efetuada antes da 

fase de lances de preços dispende maior tempo, pois neste caso será necessário ava-

liar a habilitação de todos os proponentes para na prática selecionar apenas uma pro-

posta válida para ser analisada na fase subsequente correspondente ao julgamento 

do preço. Outro procedimento que proporciona agilidade ao RDC é a realização do 

processo licitatório preferencialmente por meio eletrônico, permitindo à administração 

pública estabelecer aos licitantes que pratiquem seus atos no formato eletrônico 

(BRASIL, 2011a; TONIN, 2017). 

Outra inovação proveniente da Lei nº 12.462/11 foi a possibilidade da contrata-

ção integrada, que corresponde à possibilidade de englobar em uma única licitação 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 a entrega final do objeto do con-

trato (ALTOUNIAN, 2012; BRASIL, 2011a). Altounian (2012), pondera que, por exi-

gência legal, a contratação integrada deve ser precedida por licitação onde os requi-

sitos de julgamento sejam fundamentados em critérios técnicos e de preço. Outro fato 

ponderado por Caldeira (2015)  é que na contratação integrada, a responsabilidade 

pela elaboração dos projetos e seu respectivo detalhamento, sua execução a partir de 

preço fixo e sem aditamentos, é transferida à empresa contratada que deverá arcar 

com qualquer alteração de custo e prazo para a execução do objeto contratado. Por-



48 

 

tanto, pode-se identificar neste contexto outras vantagens para a contratação inte-

grada, já que a Administração Pública deixa de atuar no nível operacional da implan-

tação da obra que requer um significativo esforço de gestão que nem sempre há dis-

ponibilidade por parte do Estado, para atuar no nível tático e estratégico das ações 

(PAULA et al., 2013 apud TONIN, 2017). 

No entanto, na contratação integrada observou-se como questão importante es-

tabelecer de forma precisa as responsabilidades entre contratante (órgão público) e  

empresas contratadas, bem como a restrição da ocorrência de aditivos contratuais 

(TONIN, 2017). Destes fatos surgiu a necessidade de rever a legislação do RDC so-

mente no âmbito da contratação integrada. Por meio da Lei nº 13.190/15 (BRASIL, 

2015) foi acrescido no artigo 9º da Lei 12462/11 (BRASIL, 2011a) a referência à matriz 

de alocação de riscos, caso a mesma seja contemplada no anteprojeto. Neste caso, 

o valor previsto para o orçamento poderá considerar taxa de risco de acordo com o 

objeto licitado e com as contingências inerentes ao contratado, desde que esteja em 

conformidade com a metodologia predefinida pelo órgão contratante.  

Miranda (2017) ao contextualizar a modalidade de contratação integrada do RDC 

a partir de várias análises baseadas no direito internacional, observa a importância 

em ter atenção em relação à sua utilização. Segundo Miranda (2017), a responsabili-

dade integral da contratada por todas as fases do empreendimento (projeto, execução 

e pré-operação) pode comprometer a conformidade da execução do contrato, devido 

à ampliação dos riscos de desvios no alcance do objeto contratado, quando não há 

acompanhamento rigoroso dessas fases. Nesta questão, Miranda (2017) salienta a 

importância dos instrumentos convocatórios (editais) serem elaborados de modo a 

garantir o detalhamento de critérios de aceitabilidade para o acompanhamento de 

cada etapa do processo licitatório de contratação, de acordo com o orçamento pre-

visto, em conformidade com o cronograma físico e compatível com a qualidade reque-

rida. 

No que tange às atualizações previstas nas leis referentes a licitações, destaca-

se a tramitação do Projeto de Lei (PL) nº 1.292/95 (BRASIL, 1995), que até a data de 

conclusão desta pesquisa encontrava-se em fase de tramitação junto ao Senado Fe-

deral brasileiro. O PL nº 1.292/95 trará inovações, onde destaca-se: a) a revogação 

das leis para licitações, entre elas a Lei 8.666/93 (BRASIL, 1993) e a Lei 12.462/11 

(BRASIL, 2011a); b) considerará como regra geral a realização do julgamento antes 

da habilitação; c) extinguirá a divisão clássica das modalidades baseadas no valor da 
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contratação deixando de existir as modalidades convite e tomada de preços. A con-

corrência será a modalidade aplicável para a contratação de bens e serviços especiais 

e obras e serviços comuns ou especiais de engenharia. 

Observa-se que em relação aos tipos de obras e serviços de engenharia permi-

tidos e relacionados na Lei nº 12.462/11, a opção para contratação dos mesmos por 

meio do RDC é facultativa, e a escolha ficará à critério da Administração Pública desde 

que devidamente justificada. 

 

2.1.2 Definições básicas da legislação de licitações 

 
Segundo o TCU, obra pública é definida como toda construção, reforma, fabri-

cação, recuperação ou ampliação do patrimônio público (BRASIL, 2014b). As formas 

de contratação de uma obra pública poderão ser diretas, quando o próprio órgão pú-

blico executa, ou indireta, quando o órgão público contrata via licitação para execução 

de terceiros. A Lei nº 8.666/93 (BRASIL, 1993) no artigo 6º, inciso VIII autoriza os 

seguintes regimes para contratação indireta: 

 

• Empreitada por preço global: A execução da obra ou do serviço é con-

tratada por preço certo e total. 

• Empreitada por preço unitário: A execução da obra ou do serviço é 

contratada por preço certo de unidades determinadas. 

• Tarefa: A mão-de-obra é ajustada para pequenos trabalhos por preço 

certo, com ou sem fornecimento de materiais. 

• Empreitada integral: O empreendimento é contratado integralmente, 

compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações ne-

cessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega 

ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os re-

quisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança 

estrutural e operacional e com as características adequadas às finalida-

des para que foi contratada (BRASIL, 1993). 

 

2.1.3 Fases da Contratação de obras públicas 

 
Segundo Altounian (2012), o processo licitatório comumente é dividido em cinco 

fases: i) Preliminar; ii) Interna; iii) Externa; iv) Contratual; e v) Posterior à contratação. 
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A Figura 4 ilustra o sequenciamento dessas fases. Cada fase é composta por proce-

dimentos que são representados na Figura 5 e são descritos nos tópicos seguintes. 

 

Figura 4 - Estrutura das fases do processo de licitação, contratação e uso do empreendimento 

 

Fonte: Adaptado de Altounian (2012) 

 
Figura 5 - Fluxograma de procedimentos das fases do processo licitatório 

 

Fonte: TCU (BRASIL, 2014b, p. 10)
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2.1.3.1 Fase preliminar à licitação 

 
Nessa fase avalia-se previamente a conveniência do empreendimento através 

de estudos preliminares que são consideravelmente menores se comparados aos que 

serão desenvolvidos nas etapas posteriores. O fator custo é proeminente nessa etapa, 

bem como o fator político, que também exerce influência significativa na tomada de 

decisão quanto às alternativas de investimentos em setores distintos, baseado em 

aspecto técnico, econômico ou social, e priorizados de acordo com a oportunidade e 

conveniência (ALTOUNIAN, 2012). A partir da definição da melhor alternativa e dos 

recursos disponíveis para o empreendimento, o próximo passo consiste em elaborar 

um programa de necessidades para obter estimativas de custo médio, prazo de exe-

cução, benefícios, bem como outras perspectivas relacionadas à viabilidade legal, 

econômica, social e ambiental (ALTOUNIAN, 2012; ARAUJO, 2012; GONÇALVES, 

2011). Essas informações subsidiarão a concepção do anteprojeto de arquitetura, que 

não pode ser confundido com o projeto básico da licitação, pois não contém todos os 

dados necessários à caracterização da obra. O anteprojeto representará tecnicamente 

a solução escolhida e aprovada, e desta forma gerará diretrizes para a contratação do 

projeto básico (BRASIL, 2014b). 

 

2.1.3.2 Fase interna da licitação 

 
A fase interna acontece após a definição do empreendimento, onde na sequên-

cia parte-se para as etapas de elaboração do edital da licitação para publicação. Esta 

fase é muito importante por comportar muitos processos e gerar informações para a 

elaboração do projeto básico e para o detalhamento do objeto a ser contratado 

(BRASIL, 2014b). Apropriadamente, Araújo (2012), Gonçalves (2011) e Tonin (2017), 

observam que os dados produzidos nesta fase poderão  impactar de forma negativa 

ou positiva na execução da obra. No decorrer da fase interna é viável efetuar retifica-

ções e adequações para o pleno atendimento das disposições legais, revisão de da-

dos orçamentários referentes a levantamento de custo e quantidades, sem prejuízos 

que possam levar à anulação de todo o processo licitatório, ao contrário do que ocor-

reria se estas questões fossem detectadas na fase externa que dá sequência à fase 

interna. Na fase externa a detecção de falhas poderá ter consequências nem sempre 

passíveis de retificação, podendo inviabilizar a continuidade do processo licitatório 

(TONIN, 2017). 
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Os autores pesquisados, convergem para os seguintes procedimentos realiza-

dos nesta fase interna, porém não se limitando aos mesmos (ARAUJO, 2012; BRASIL, 

2014b; ELY, 2016; GONÇALVES, 2011; TONIN, 2017): a) aprovação e abertura do 

processo administrativo devidamente  formalizado; b) elaboração do projeto básico 

composto por projetos arquitetônico e complementares de engenharia, especificações 

técnicas através de cadernos de encargos, memoriais descritivos; c) elaboração de 

projeto executivo, quando for o caso; d) execução do levantamento quantitativo de 

materiais e mão de obra para execução do objeto; e) execução de coleta de preços 

em bases de referência de preços para serviços de engenharia recomendadas para o 

setor público, ou mediante à comprovada pesquisa de mercado; f) elaboração de or-

çamento descrevendo valores unitários e o valor global da obra; g) indicação da dota-

ção orçamentária em função da despesa; h) sendo o caso, verificar a conformidade 

da adequação orçamentária e financeira em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal; 

i) definição da modalidade e tipo de licitação; obtenção de licenciamento ambiental, 

quando for o caso (ALTOUNIAN, 2012; ARAUJO, 2012; BRASIL, 2014b; ELY, 2016; 

GONÇALVES, 2011; TONIN, 2017). 

 

2.1.3.3 Fase externa da licitação 

 
A fase externa inicia com a publicação do edital da licitação e encerra-se no ato 

de assinatura do contrato para execução da obra (ALTOUNIAN, 2012; ARAUJO, 

2012; BRASIL, 2014b; TONIN, 2017). A publicação visa atender aos princípios cons-

titucionais da isonomia e da publicidade, e também para alcançar o maior número de 

licitantes. A comissão de licitação atua nessa etapa no acolhimento das propostas, na 

habilitação dos licitantes, na análise das propostas sob o ponto vista técnico, docu-

mental e legal. Por fim, seguem os procedimentos referentes à homologação do cer-

tame pela autoridade superior, e à adjudicação que atribui o objeto licitado ao licitante 

vencedor (BRASIL, 2014b). 

 

2.1.3.4 Fase contratual 

 
Após o conhecimento do licitante vencedor, o contrato administrativo para a re-

alização da obra é firmado entre o órgão público contratante e a empresa vencedora, 

que passa a figurar como contratada. A ordem de serviço é emitida para início da 
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execução do objeto do contrato, que será encerrado com o recebimento definitivo da 

obra (BRASIL, 2014b).  

A fase contratual marca o início da execução da obra, requerendo a nomeação 

de representantes da Administração Pública para a fiscalização do contrato (BRASIL, 

1993). A Lei nº 8.666/93 em seu artigo 67º (BRASIL, 1993) preconiza que o fiscal de 

obra mantenha registro próprio de todas as ocorrências decorrentes da execução do 

contrato, agindo prontamente para providenciar a correção falhas e defeitos detecta-

dos, e dando ciência às instâncias superiores nos casos que extrapolem a sua com-

petência de fiscalização. 

Ao longo da execução do contrato de obra pública, a fiscalização atua no moni-

toramento e controle, verificando o desempenho dos serviços executados em relação 

aos requisitos estabelecidos para qualidade caracterizados pelo escopo, pelos proje-

tos de arquitetura e engenharia, pelas especificações técnicas, e aos requisitos esta-

belecidos para o orçamento e cronograma (avanço físico e financeiro). Por fim, a fis-

calização é responsável pelos procedimentos de recebimento da obra em duas eta-

pas, sendo a primeira correspondente ao recebimento provisório, onde o fiscal aferirá 

os serviços executados a conclusão dos serviços que compõem o objeto do contrato, 

onde toda a pendência deverá ser formalizada junto à empresa contratada para solu-

ção em tempo hábil até o recebimento definitivo da obra, bem como viabilizar ao órgão 

público contratante a identificação de problemas previamente ao recebimento defini-

tivo (BRASIL, 2014b). 

 

2.1.3.5 Fase posterior à contratação 

 
Esta fase inicia-se após o recebimento definitivo da obra que marca a conclusão 

da fase contratual. Corresponde ao início da operação do empreendimento, incluindo 

as interferências relativas a intervenções e à manutenção, para preservação das con-

dições técnicas projetadas e para prorrogação da vida útil do empreendimento 

(BRASIL, 2014b). 

O sucesso no atingimento da conclusão do objeto do contrato está relacionado 

com a condução adequada de todas as fases anteriores da licitação. Essa importância 

é atribuída por Tonin (2017) ao cumprimento apropriado de todos os procedimentos 

estabelecidos para o processo licitatório, considerando a necessidade de atenção às 

etapas preliminares, que devem ser bem caracterizadas para dar maior precisão ao 
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planejamento que se sucederá da mesma. O gerenciamento correto dos processos 

que envolve a execução da obra permite que os gestores atuem reduzindo riscos ne-

gativos que ameaçam o atingimento dos objetivos propostos. 

 

2.1.4 Fiscalização de obras públicas 

 
A lei nº. 8.666/93, no art. 67 prevê que a execução do contrato deverá ser acom-

panhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública especialmente 

designado, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a essa atribuição (BRASIL, 1993). A fiscalização é definida 

como sendo a atividade exercida de forma sistemática pela contratante através de seu 

representante nomeado e designado por documento oficial e administrativo (portaria), 

com intuito de acompanhar a evolução e o cumprimento das disposições contratuais, 

técnicas e administrativas (ARAUJO, 2012; BRASIL, 2020a). 

O representante da Administração, nominado como fiscal do contrato ou fiscal 

de obra, inicia a sua atuação basicamente na fase contratual da obra pública, atuando 

na etapa de monitoramento que se estende até o recebimento definitivo da obra. O 

fiscal deverá manter registro próprio de todas as ocorrências relativas à execução do 

contrato, e deverá atuar em prol da regularização das faltas ou deficiências que forem 

detectadas, devendo acionar seus superiores sempre que as decisões e providências 

ultrapassarem a sua competência (BRASIL, 1993).  

No caso de obras públicas e serviços de engenharia, o registro próprio de ocor-

rências na fase de execução é efetuado por meio do “Diário de Obra”, onde são ano-

tadas todas as informações diárias referentes ao empreendimento, como a disponibi-

lidade de equipamentos e insumos, as condições meteorológicas, quantidade de fun-

cionários por função, presença de empresas subcontratadas, apontamentos sobre a 

constatação de irregularidades pela fiscalização, pendências nos projetos, dentre ou-

tras informações. (ALTOUNIAN, 2012).  

Além do diário de obras, é igualmente necessário que o gestor ou fiscal do con-

trato organize pasta específica para arquivar toda a documentação contratual, com-

posta pelos seguintes documentos mas não se limitando a eles: Portaria de nomea-

ção; Ordem de serviço; Notificações; Pareceres; Termos de Recebimento; Checklists; 

Atas de reuniões; Planilhas orçamentárias; minuta do contrato; Especificações técni-

cas; Edital; Anotação de responsabilidade técnica dos responsáveis da contratada e 
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da contratante; Cronograma; Relatório e planilhas de medições parciais até a final; e 

Registro de vistorias através de relatórios ou memorial de acompanhamento 

(ARAUJO, 2012).  

O contratado também deverá manter preposto (responsável técnico pelo acom-

panhamento dos serviços) no local da obra ou serviço, devidamente aprovado pela 

Administração, que deverá atuar presencialmente no empreendimento contratado 

para atender a qualquer solicitação do contratante (ALTOUNIAN, 2012; BRASIL, 

1993).  

Portanto, evidencia-se que a garantia do bom andamento da execução do con-

trato depende muito de que várias tarefas, atribuídas à fiscalização de obras e servi-

ços de engenharia, sejam desenvolvidas de forma satisfatória. Altounian (2012), efe-

tuou a compilação do referencial das principais tarefas e responsabilidades da fiscali-

zação, também relacionadas no Manual de Obras Públicas (BRASIL, 2020a, 2020b, 

2020c), das quais referencia-se a título de ilustração as seguintes: a) analisar e apro-

var o projeto das instalações provisórias e canteiro de obras; b) analisar e aprovar o 

plano e o cronograma de execução proposto pelo contratado; c) promover reuniões 

periódicas no canteiro de serviços para avaliar o andamento da obra e serviços, para 

dirimir dúvidas e tomar providências relacionadas ao cumprimento do contrato; d) em 

termos práticos, esclarecer ou solucionar inconsistências, falhas e omissões consta-

tadas nos documentos técnicos do contrato (projetos, memoriais, especificações e 

demais elementos do projeto); e) solucionar dúvidas e questionamentos relacionados 

à sequência ou prioridade dos serviços em execução, e também a interface e interfe-

rências da contratada com atividades desenvolvidas por outras partes contratadas 

pela contratante; f) acionar os autores do projetos para reavaliação do projeto em re-

lação à execução, prestando esclarecimentos no local da obra sempre que for neces-

sário; g) paralisar e/ou solicitar o refazimento de serviços executados em desacordo 

com o projeto e especificações do objeto contratado; h) solicitar a substituição de ma-

teriais e equipamentos em desacordo com as especificações do objeto do contrato; i) 

solicitar testes, exames, ensaios ou qualquer procedimento necessário à comprova-

ção da qualidade dos serviços e obras do objeto do contrato; j) controlar com rigor o 

cronograma de execução dos serviços e da obra, agindo com proatividade para a 

necessidade de ajustes (aditivos de prazo); k) aprovar parcialmente ou totalmente eta-

pas de serviços executados, efetuar, atestar e liberar medições para pagamento; l) 

verificar a necessidade alterações e aprovar a substituição de insumos, materiais, 
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equipamentos e serviços solicitados pela contratada, mantendo a consonância com 

as especificações requeridas em memoriais descritivos e caderno de encargos; m) 

solicitar a substituição de qualquer funcionário da contratada que cause empecilhos à 

fiscalização e/ou prejuízo ao andamento dos serviços; n) verificar e aprovar as atuali-

zações do projeto por meio de desenhos elaborados pela contratada que reproduzem 

o “como construído”, para documentar exatamente como os serviços e as obras foram 

efetivamente executados.  

Portanto, a fiscalização de contratos de obras públicas e serviços de engenharia 

por ser incumbida de várias ações que tem como objetivo principal garantir que os 

objetivos do contrato sejam realizados de forma que o resultado alcance objetivos 

estabelecidos nos requisitos técnicos e legais do edital de contratação, contribui sig-

nificativamente para o atendimento das perspectivas estabelecidas para custo, tempo 

e qualidade, e desta forma, colabora para a aplicação dos processos de gerencia-

mento de riscos. 

 

2.1.5 A problemática do gerenciamento e fiscalização de contratos de obras 

públicas 

 
O sucesso na realização de um contrato de obra pública vai além do emprego 

de materiais de acordo com as especificações, do uso de mão de obra capacitada 

para os serviços desenvolvidos e do adequado controle da execução da obra contra-

tada (ARAUJO, 2012; GONÇALVES, 2011). O planejamento e a concepção dos pro-

jetos são fatores coadjuvantes para o resultado bem sucedido na realização do objeto 

contratado. Portanto, as constatações de Araújo (2012) e Gonçalves (2011) denotam 

que projetos mal elaborados e insuficientemente detalhados contribuem para que 

ocorra o aumento dos custos do projeto devido à falta/insuficiência de especificações 

e detalhamentos, extrapolação de prazos devido à serviços não previstos e a perda 

de qualidade por insuficiência/falta de informações no escopo do projeto.  

No ano de 2017, o TCU, por meio do Fiscobras, realizou noventa e quatro audi-

torias a nível nacional, onde setenta e duas obras foram avaliadas como tendo indícios 

de irregularidades graves. Dessas obras, doze enquadraram-se no perfil equivalente 

a obras com indícios de irregularidades graves e tiveram a recomendação de parali-

sação e do bloqueio parcial de valores. 
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O relatório mais recente do Fiscobras3 2019 trouxe dados de setenta e sete 

obras auditadas e selecionadas conforme as deliberações das Leis de Diretrizes Or-

çamentárias (LDO). Dessas obras, cinquenta e nove apresentaram indícios de irregu-

laridades graves, correspondendo a 76,62 % das obras fiscalizadas. Os problemas 

mais recorrentes detectados continuaram sendo a ausência, a deficiência ou a desa-

tualização dos projetos, bem como o sobrepreço ou o superfaturamento dos contratos 

de obras públicas (BRASIL, 2019). 

Caldeira (2015), ao analisar e compilar os resultados das fiscalizações efetuadas 

pelo TCU no âmbito das obras contratadas na modalidade do RDC Integrada, obteve 

as seguintes constatações relacionadas às fases do processo licitatório: a) anteprojeto 

de engenharia – justificativas frágeis para escolha da solução de engenharia adotada 

e no levantamento de custos (sobrepreço); b) procedimentos do processo licitatório 

em desacordo com aspectos formais e legais, como a falta de conformidade das cláu-

sulas contratuais em relação à legislação, inadequação dos critérios de habilitação e 

de julgamento; e c) na fase contratual, a ocorrência de deficiências ou omissões  está 

notoriamente relacionada à fiscalização, tendo como consequência o descumprimento 

de prazos devido à atrasos não justificados, e o acolhimento de projetos em desacordo 

como as diretrizes do anteprojeto e do edital. 

Ao estudar as barreiras no processo licitatório de obras públicas, Ely (2016) des-

tacou como principais dificuldades: a) as questões legais relacionadas ao excesso de 

normatização que prejudicam o pleno conhecimento para o cumprimento de todas as 

leis, as deficiências na gestão do processo licitatório tornam o processo moroso, bu-

rocrático, ineficiente, ineficaz e contribuem para o desvio do objetivo estabelecido para 

custo, prazo e qualidade; b) na fase contratual, Ely (2016) destaca as questões rela-

cionadas à falta ou insuficiência de fiscalização, que entre as irregularidades mais 

significativas geradas são citadas às relativas ao orçamento, como o pagamento de 

serviços não concluídos e a superestimação de custos iniciais da obra, além disso, 

também cita a questão da contração emergencial de serviços para reparar obras em 

período de garantia devido à vícios construtivos, denotando a necessidade da fiscali-

zação ampliar o seu foco para qualidade da obra e fazer cumprir a responsabilidade  

 

3 Fiscobras é o plano de fiscalização anual do TCU composto por ações de controle com o intuito de 

averiguar o processo de execução de obras públicas financiadas total ou parcialmente com recursos 

da União (BRASIL, 2019). 
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civil da contratada quanto à prestação de garantia; c) a escolha do licitante baseada 

principalmente no menor preço requer atenção para os aspectos voltados à qualidade 

de materiais e serviços, pois preços menores podem contribuir para a contratação de 

mão de obra com salários menores e menos qualificada, projetos e especificações 

mal elaborados e/ou detalhados, fiscalização insuficiente, entre outros (ELY, 2016). 

Altounian (2012), representou por meio do Quadro 2, o panorama da problemá-

tica da gestão de obras e serviços de engenharia por parte da Administração Pública 

presente nas áreas de escopo, cronograma, custo e qualidade. No Quadro 2 constam 

os achados de auditoria mais frequentes constatados nas fiscalizações realizadas 

pelo TCU. Observa-se que em relação às 230 obras fiscalizadas pelo TCU, as irregu-

laridades “Sobrepreço/superfaturamento” e “Projeto básico/executivo deficiente ou de-

satualizado” ocorreram em mais de 50% das obras auditadas, confirmando o pano-

rama problemático descrito neste tópico. 

 
Quadro 2 - Achados de auditoria mais recorrentes em 230 obras fiscalizadas pelo TCU no ano de 

20114  

Achado de Auditoria 
Quantidade 

de achados 

Quantidade 

de obras 

[%] 

obras* 

Sobrepreço/superfaturamento 230 126 54,78 

Projeto básico/executivo deficiente ou desatualizado 157 124 53,91 

Restrição ao caráter competitivo da licitação 56 45 19,57 

Orçamento do Edital/Contrato/Aditivo incompleto ou inade-

quado 
35 32 13,91 

O orçamento não é acompanhado das composições de to-

dos os custos unitários de seus serviços no Edital/Con-

trato/Aditivo 

27 20 8,70 

Fiscalização deficiente ou omissa 47 19 8,26 

Ausência de cadastramento de contrato no SIASG5 37 17 7,39 

Inadequação ou inexistência dos critérios de aceitabilidade 

de preços unitário e global 
19 15 6,52 

Ausência de termo aditivo formalizando alterações das 

condições inicialmente pactuadas 
24 14 6,09 

Liquidação irregular da despesa 33 14 6,09 

Descumprimento de determinação exarada pelo TCU 26 13 5,65 

Impropriedades na execução do convênio 13 13 5,65 

Execução de serviços com qualidade deficiente 17 11 4,78 

Licitação realizada sem contemplar os requisitos mínimos 

exigidos na Lei nº 8.666/93 
14 10 4,35 

Adiantamento de pagamentos 14 10 4,35 

Existência de atrasos injustificáveis nas obras e serviços 18 10 4,35 

Critério de medição inadequado ou incompatível com o ob-

jeto real pretendido 
17 10 4,35 

Total geral 784   

*Percentual calculado sobre o total de 230 obras fiscalizadas. Fonte: Altounian (2012, p. 328) 

 

4 TCU. Acórdão nº 2.877/11, Plenário. Rel. Min. Raimundo Carreiro. DOU, 17 nov. 2011 

5 SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais: é o sistema de processos de com-

pra e aquisição do Governo Federal brasileiro que integra os órgãos da Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional. 
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Portanto, as irregularidades que ocorrem na contratação de obras públicas re-

presentam ameaças ao sucesso do cumprimento do objeto contratado sob às pers-

pectivas de custo tempo e qualidade, que ao se concretizarem trazem prejuízos im-

portantes ao erário e à sociedade. Nesse contexto, visualiza-se a oportunidade de 

buscar a mitigação desses impactos negativos pelo gerenciamento de riscos desses 

processos de contratação (ARAUJO, 2012; CALDEIRA, 2015; TONIN, 2017), Esses 

conceitos seguem abordados nos tópicos seguintes deste trabalho. 

 

2.2 GERENCIAMENTO DE RISCOS DE PROJETOS 

 
Para a delimitação da pesquisa, foram abordados os riscos com efeito negativo 

representados por ameaças mapeadas em pesquisas anteriores relacionadas a obras 

no setor público. Na sequência, prossegue com a revisão bibliográfica que funda-

menta o estudo do gerenciamento de riscos. 

 

2.2.1 Risco – definição 

 
O PMBOK® (PMI, 2017) define risco do projeto como sendo um evento ou con-

dição incerta, que pode provocar um efeito positivo ou negativo, parcial ou total nos 

objetivos do projeto, no que se refere ao escopo, tempo, custo e qualidade. Já a  ABNT 

NBR ISO 31.000:2009 (ABNT, 2009) define risco como sendo o efeito que as incerte-

zas produzem nos objetivos, interferindo no atingimento dos mesmos provocando um 

desvio em relação ao que foi planejado. 

Segundo  Kerzner (2009) o termo risco consiste em uma medida que representa 

a probabilidade e o impacto gerado ao não conseguir atingir a meta definida para o 

projeto. Portanto, o risco é representado por uma função de probabilidade e conse-

quência, onde cada evento resulta da probabilidade de ocorrência do evento e do 

impacto provocado no mesmo: 

 
Risco = ƒ(probabilidade, consequência) 

 
Sendo o risco a probabilidade de ocorrer um evento que causa impacto positivo 

ou negativo no alcance dos objetivos projetados, é importante intervir nessa ação atra-

vés da gestão de riscos, que corresponde aos princípios, objetivos, estrutura, compe-
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tências e processos para gerenciar os riscos através de processos que farão a identi-

ficação, avaliação, administração e controle dos riscos, e proporcionarão segurança 

aceitável para atingir os objetivos do projeto (BRASIL, 2018; MINISTÉRIO DA 

TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2018). 

Para complementar o conceito de gestão de risco, Azevedo (2017) caracteriza-

a pelas ações que identificam os riscos, classificando-os como positivos (oportunida-

des) ou negativos (ameaças), para que sejam na sequência aferidos quanto à proba-

bilidade de acontecerem e quanto ao impacto nos objetivos, para dessa forma tratá-

los através da estrutura da organização para planejamento, gestão e controle, e de 

acordo com o apetite a risco tolerado pela organização. Ao gerenciar os riscos de um 

projeto decide-se como se posicionar quanto à tomada de decisão diante dos riscos 

(mitigar, transferir ou aceitar), sendo um processo que deverá gerar conhecimento e 

para viabilizar o gerenciamento dos mesmos. 

Tonin (2017) complementa o conceito de risco, observando que equivocada-

mente existe uma tendência em interpretar da mesma forma os termos risco e incer-

teza. O risco corresponde à capacidade de avaliar um evento contingente através de 

experiências anteriores em situações semelhantes ou de conhecimento técnico esta-

belecido. Segundo a ABNT ISO 31.000:2009, para as incertezas não há um contexto 

claro para estabelecer condições de frequência, consequências ou detalhamento do 

evento, e também se caracteriza pela incompletude ou deficiência de informações re-

lacionadas a um evento, no que se refere ao seu conhecimento, interpretação, resul-

tados ou probabilidade (ABNT, 2009). 

 Mubarak, Husin e Oktaviati (2017) definem risco como sendo qualquer evento 

que ao acontecer ameaça os objetivos do projeto em termos de custo, tempo e de-

sempenho, e contextualizam a gerenciamento de riscos do projeto, como sendo ações 

que tem por objetivo reduzir a probabilidade e o impacto negativo aumentando a pro-

babilidade e o impacto positivo, empregando métodos compatíveis para evitar ou mi-

tigar as perdas provocadas pelas ocorrências dos riscos. Segundo Mubarak, Husin e 

Oktaviati (2017), os riscos para um projeto de construção advém de riscos internos 

caracterizados pelas atividades que estão dentro do projeto, e riscos externos que 

correspondem às atividades que não se referem ao projeto mas que poderão impactar 

os objetivos do projeto, como por exemplo fatores sócio-políticos e governamentais. 

Em projetos de construção civil, Husin et al. (2017), relatam que em várias pes-

quisas anteriores relacionaram as diversas variáveis de risco a fatores de recursos do 
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projeto como recursos humanos (mão de obra, produtividade, remuneração, sinergia 

das equipes, rotatividade de trabalho), e gerenciamento de recursos (materiais e equi-

pamentos). 

 

2.2.2 Gerenciamento de riscos – definição, estrutura e etapas 

 
Kerzner (2006) define gerenciamento de risco como um modo organizado de 

identificar e mensurar riscos para desenvolver, escolher e gerenciar alternativas para 

seu controle. Em termos amplos, a ABNT ISO 31.000:2009, traz a definição de gestão 

de risco como sendo atividades coordenadas para gerir e controlar uma organização 

no que se relaciona a riscos (ABNT, 2009).  

O gerenciamento de riscos complementa o gerenciamento de projetos ao ser 

configurado para ser um processo continuado e controlado, composto pelos seguintes 

passos: i) Planejamento; ii) Avaliação composta por identificação e análise; iii) Manu-

seio; e iv) Monitoramento. Desta forma, estas etapas configuram um sistema que com-

plementará outros sistemas, afetando de forma positiva o planejamento, o controle de 

custo, tempo e qualidade do projeto (KERZNER, 2009). 

O PMBOK® (PMI, 2017) conceitua o gerenciamento de riscos como sendo um 

conjunto de processos sistemáticos que têm por objetivo aumentar a probabilidade e 

o impacto de eventos positivos (oportunidades) e reduzir a probabilidade e impacto de 

negativos (ameaças). Estes processos de gerenciamento riscos, que se manifestam 

ao longo do ciclo de vida do projeto e localizam-se de acordo com a fase em que são 

realizados no ciclo (Figura 6), de acordo com o PMBOK® (PMI, 2017), são os seguin-

tes: 

 
1. Planejamento do gerenciamento de riscos: É a definição da condução 

das atividades de gerenciamento de riscos do projeto; 

2. Identificação dos riscos: Determinação e documentação dos riscos que 

poderão afetar o projeto; 

3. Análise qualitativa dos riscos: Priorização dos riscos através da avali-

ação e combinação da sua probabilidade de ocorrência e impacto; 

4. Análise quantitativa dos riscos: Análise numérica do efeito dos riscos 

nos objetivos gerais do projeto; 
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5. Planejamento de respostas aos riscos: Desenvolvimento de ações e 

opções para aumentar oportunidades e reduzir ameaças aos objetivos do 

projeto; 

6. Controle de riscos: Implementação de planos de resposta, acompanha-

mento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, iden-

tificação de novos riscos e avaliação contínua da eficácia do processo de 

gerenciamento de riscos no ciclo de vida do projeto. 

 
A Figura 6, representa sequencialmente os seis processos de gerenciamento de 

riscos mapeados no seu respectivo grupo e distribuídos ao longo das fases do ciclo 

de vida do projeto: 

 
Figura 6 - Processos de gerenciamento de riscos durante o ciclo de vida do projeto 

 

Fonte: Tonin (2017) 

 
Na Figura 6 é possível visualizar que do total dos seis processos de gerencia-

mento, cinco processos estão alocados na fase de planejamento, configurando a im-

portância e predominância dessa fase para as ações de gerenciamento de riscos. Na 

sequência do ciclo de vida do projeto, ocorre o mapeamento do processo de controle 

de riscos na sua respectiva fase de monitoramento e controle. Portanto, dada a im-

portância, os processos de gerenciamento de riscos serão abordados com maior de-

talhamento nos itens seguintes deste trabalho. 
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2.2.3 Mensuração de risco 

 
Segundo Azevedo (2013) um determinado risco é composto por quatro fatores 

relacionados a seguir (representados na Figura 7):  

 

1. Evento de risco: Ocorrência que pode contribuir para prejudicar ou favo-

recer o cumprimento dos objetivos do projeto; 

2. Probabilidade: Medida da possibilidade de ocorrência de um evento de 

risco; 

3. Impacto: Consequência positiva ou negativa que o evento de risco pro-

voca nos objetivos do projeto; 

4. Severidade: Corresponde à significância, grau ou nível de risco. É resul-

tante do produto entre a probabilidade de ocorrência de um evento de 

risco (eixo das ordenadas da Figura 7) e o impacto causado (eixo das 

ordenadas da Figura 7), se o evento ocorrer considerando a avaliação sob 

o ponto de vista dos objetivos do projeto, como tempo, custo e qualidade. 

 
Figura 7 - Matriz de risco 

 

Fonte: Adaptado de Salles Júnior et al.(2007) 

 
A Figura 7 representa uma grade de tolerância a riscos, onde observa-se que à 

medida que ocorre acréscimo nos valores de probabilidade e impacto aumenta o peso 

atribuído ao risco. Por meio da interseção entre os valores levantados para impacto e 

probabilidade, obtêm-se os valores correspondentes para os riscos que conforme o 
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quadrante em que o respectivo risco é alocado, chega-se as seguintes avaliações 

para percepção de riscos (BUZZI, 2010; TONIN, 2017): 

 
a) Quadrante I – Riscos de baixo impacto e baixa probabilidade (baixa signi-

ficância); 

b) Quadrante II – Riscos de baixo impacto e alta probabilidade; 

c) Quadrante III – Riscos de alto impacto e baixa probabilidade (alta signifi-

cância); 

d) Quadrante IV – Riscos de alto impacto e baixa probabilidade. 

 
Desta forma, essa classificação permite identificar o risco de acordo com sua 

magnitude, priorizando as ações de gerenciamento de risco em função dos riscos com 

maior significância, como é o caso dos riscos localizados no Quadrante III (AZEVEDO, 

2013). 

Azevedo (2013), ao adaptar o quadro proposto pela norma AS/NZS 4360:2004 

(NOVA ZELÂNDIA, 2004), representado no Quadro 3 propõe uma forma de análise 

qualitativa do nível de risco, onde por meio de cinco níveis (variáveis semânticas6), 

obtém-se a medida qualitativa da probabilidade e da consequência (impacto), permi-

tindo a visualização e identificação simplificada dos níveis de risco ao qual cada 

evento está correlacionado. Igualmente à finalidade da matriz de grau de tolerância 

aos riscos representada na Figura 7, a matriz de riscos com escalas de severidade 

(Quadro 3) viabiliza o direcionamento dos processos de monitoramento e controle 

para os riscos mais severos (TONIN, 2017). 

Buzzi (2010) e Azevedo (2013) evidenciam a importância da avaliação de risco 

sob o enfoque da vulnerabilidade, pois a reação das organizações diante das amea-

ças ou oportunidades tende a ser diferente em relação a um mesmo evento de risco. 

A severidade consiste em um indicador importante, cuja validade torna-se concreta 

ao se considerar a magnitude do risco conjuntamente com a vulnerabilidade (TONIN, 

2017). 

 

6 Variável semântica: É o significado da variável dentro do contexto em que está inserida, analisando 

as diversas possibilidades de combinação de um determinado risco dentro do contexto caracterizado 

pela matriz de classificação de risco (BELLA; LIMA; GUTIERREZ, 2015). 
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Corroborando com o que preconiza a ABNT ISO 31.000:2009, Tonin (2017) re-

lata que o impacto de evento de risco também deve ser avaliado, baseando-se nas 

características do contexto interno e externo da organização. Essas características 

internas (qualificação dos recursos humanos, nível de eficiência dos processos geren-

ciados, condição de precisão dos instrumentos contratuais) e externas (concorrência, 

pressões do mercado, cenário socioeconômico, legislações, conjuntura política), es-

tabelecerão a relação entre o evento, suas respectivas consequências, bem como o 

contexto afetado pelo evento em questão. Desta forma, justifica-se a necessidade de 

que a avaliação do impacto de um evento de risco seja efetuada por especialistas que 

possuam conhecimento pleno a respeito das características do contexto e das espe-

cificidades da organização a qual pertencem.  

 
Quadro 3 - Matriz de análise qualitativa dos riscos e escalas de severidade 

Probabilidade 
Consequências 

Insignificante Menor Moderada Maior Catastrófica 

Quase certo A A E E E 

Provável M A A E E 

Possível B M A E E 

Improvável B B M A E 

Raro B B M A A 

Legenda: E = risco extremo, necessária uma ação imediata; A = risco alto, necessária a atenção da 

alta direção; M = risco moderado, a responsabilidade da direção deve ser especificada; B = risco baixo, 

gerenciado por procedimentos de rotina. 

Fonte: Azevedo (2013) 

 
Neste aspecto da avaliação do impacto de um evento de risco, Zhang (2007) 

afirma que a capacidade de um sistema ou de uma organização reagir ou tratar a 

ocorrência de um evento de risco é representada pela vulnerabilidade. Isto representa 

um caminho proativo para promover a melhoria da capacidade de adaptação dos pro-

jetos ao lidar com os eventos de riscos, viabilizado através da análise da vulnerabili-

dade e da gestão para complementar do processos de gerenciamento de risco 

(BUZZI, 2010). 

Azevedo (2013) e Tonin (2017) compartilham o entendimento de Buzzi (2010), 

ao demonstrar por meio da matriz de vulnerabilidade (Figura 8), a consideração de 

alguns autores sobre a alocação da vulnerabilidade no eixo das abscissas ao invés 
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do impacto, para representar com mais exatidão o vínculo entre consequências do 

evento de risco com os objetivos do projeto baseado nas características do contexto 

em que está inserido. A Figura 8 representa o entendimento de Buzzi (2010) de que 

a probabilidade de ocorrência de ameaças e a vulnerabilidade do projeto demonstram 

e determinam a dimensão do risco. 

 
Figura 8 - Matriz de vulnerabilidade 

 

Fonte: Buzzi (2010) 

 
Constata-se na Figura 8 que o risco é resultado do cruzamento dos valores re-

ferentes à vulnerabilidade e probabilidade de ocorrência de ameaças, e o incremento 

simultâneo em ambos os eixos resultará em grau de risco alto. Buzzi (2010), observa 

que por analogia, esta abordagem também tem validade para a analisar eventos po-

sitivos caracterizados pelas oportunidades. Os processos de operacionalização do 

gerenciamento de riscos seguirão detalhados no item seguinte. 

 

2.2.4 Classificação dos riscos 

 
Segundo o PMBOK® (PMI, 2017) os riscos, caso ocorram, são classificados em 

função da sua probabilidade e impacto sobre um objetivo do projeto. Diante dessas 
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premissas, existem várias possibilidades de classificação dos riscos considerando os 

fatores que podem impactar o atingimento dos objetivos do projeto.  

Esses fatores podem ser fontes iniciais caracterizadas por riscos externos e in-

ternos, tangíveis e intangíveis (EYBPOOSH; DIKMEN; BIRGONUL, 2011). Tonin 

(2017) em sua pesquisa, ao avaliar outros aspectos influenciáveis abordados em tra-

balhos anteriores relaciona ainda os seguintes fatores: em função das fases do pro-

jeto; ambiente, indústria, cliente, projeto; grupos pré-definidos (interno e externo) do 

projeto; e de modo amplo à natureza (objetiva e subjetiva) dos riscos. Portanto, a 

classificação dos riscos parte de um contexto amplo que requer a delimitação ade-

quada para operacionalizar o adequado gerenciamento dos riscos. A partir desses 

fatores e embasado em pesquisas anteriores que abordaram o gerenciamento de ris-

cos em empreendimentos de construção civil públicos e privados, Tonin (2017) esta-

beleceu racionalmente três agrupamentos de riscos: i) riscos externos; ii) riscos inter-

nos; e iii) riscos do projeto. A seguir descreve-se com mais detalhes estes grupos de 

riscos, sob o ponto de vista de organizações que lidam com projetos de construção: 

 
i) Riscos externos: são riscos provenientes do contexto externo da organi-

zação e que poderão trazer incertezas quanto ao alcance dos objetivos 

do projeto. Podem ser caracterizados por fatores econômicos (inflação, 

instabilidade cambial, escassez de recursos financeiros), ambientais (cli-

máticos), políticos (corrupção, mudança de gestão governamental, regu-

latória e de legislação), sociais (pressão social, responsabilidade social, 

interferência de outras organizações) e tecnológicos (velocidade de mu-

danças) (SCHIEG, 2016; TONIN, 2017).  

ii) Riscos internos: são riscos provenientes do contexto interno da organi-

zação relativos à sua infraestrutura, e que poderão trazer incertezas ao 

alcance dos objetivos, em função da possibilidade de comprometimento 

da disponibilidade de recursos materiais e humanos, dos processos e re-

cursos tecnológicos. Sob o ponto de vista de um empreendimento de 

construção civil, Tonin (2017) especifica que estes riscos representam os 

que ameaçam a disponibilidade de recursos (materiais, equipamentos e 

maquinários), de fornecedores (alteração de fornecedores, atraso de en-

tregas de insumos e serviços, falhas de procedimentos, desmobilização 

de equipe de projeto, fluxo de comunicação deficiente). 
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iii) Riscos do projeto: são os riscos relativos às ameaças que poderão im-

pactar o alcance dos objetivos do projeto para as perspectivas planejadas 

no que se refere ao tempo, ao custo e à qualidade. Tonin (2017), ao abor-

dar o ponto de vista de uma obra de engenharia, cita os riscos de projeto 

e suas respectivas subdivisões conforme a seguir: Riscos de tempo  são 

os que influenciam o cronograma; Riscos de custo são os que poderão 

alterar o orçamento; Riscos de qualidade são aqueles que poderão afetar 

o  resultado final do projeto  trazendo  perdas e outros desdobramentos   

decorrentes da necessidade de aditivo de prazo e/ou financeiro, bem 

como demandas de responsabilização por via jurídica ou administrativa; 

Riscos de construção são os que se manifestam durante a execução da 

obra; Riscos tecnológicos são os decorrentes de falhas ou obsolescência 

de tecnologias, equipe desatualizada e/ou estrutura operacional estag-

nada. 

 
A classificação dos fatores de riscos nos três grupos supracitados facilita a com-

preensão do contexto e remete às diretrizes que subsidiam os primeiros passos do 

processo de gerenciamento de riscos. Segundo  Zou, Zhang e Wang (2007) apud 

Tonin (2017), a classificação dos riscos deve corresponder ao ambiente ao qual a 

organização está inserida, norteada pelos objetivos do projeto, sendo que a categori-

zação dos riscos sob a perspectiva dos stakeholders é um  meios para operacionalizar 

a classificação dos riscos a partir dos objetivos do projeto. Essa relação é apresentada 

no Quadro 4 demonstrativo da classificação de riscos em função dos objetivos de 

projeto onde Tonin (2017) reproduz o agrupamento dos riscos de negativos de acordo 

com a natureza do objetivo a que pertencem (custo, tempo, qualidade, segurança e 

sustentabilidade ambiental). 

Para classificar riscos é necessário organizar as informações de forma a facilitar 

sua identificação e análise. Para isso, são usados diagramas sistemáticos represen-

tados por estruturas analíticas de riscos. 

Segundo o PMBOK® (PMI, 2017), a Estrutura Analítica de Riscos (EAR) é uma 

forma de representar hierarquicamente os riscos depois de agrupados conforme ca-

tegorias preestabelecidas, e direcionados por níveis. A EAR demonstra com clareza 

em uma estrutura analítica organizada em níveis hierárquicos, as categorias de riscos 

levantadas para o projeto, após concluído o processo de identificação de riscos.  
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Quadro 4 - Classificação de riscos baseada nos objetivos do projeto 

Objetivo do  

projeto 
Riscos 

Custo 

Orçamento de custos impreciso; escalada de preços de material e incerteza 

de disponibilidade de material; aumento dos custos de trabalho e do mercado 

de trabalho; negligência de fornecedor ou subempreiteiros; clima imprevisível; 

flutuação da moeda e taxas de juros; interface excessiva sobre gerenciamento 

de projetos; instabilidade política; corrupção. 

Tempo 

Má definição do escopo do projeto; complexidade do projeto; planejamento 

inadequado; cronograma de projeto inapropriado; variações de design; esti-

mativa de engenharia imprecisa; imprecisão de estimativa de material; itens 

com longo tempo de espera; escassez de mão de obra qualificada; baixa pro-

dutividade do trabalho; condições meteorológicas imprevisíveis. 

Qualidade 

Ciclos repetitivos resultantes de erros imprevistos e mudanças; problemas de-

vido à concepção inadequada; falta de verificação da concepção apropriada; 

problemas de disponibilidade de tempo; não disponibilidade de pessoal de 

concepção experiente; tempo de proposta reduzido; redução nas taxas de 

concepção; acabamento ruim; uso de materiais abaixo do padrão; não seguir 

as especificações ou padrões; processos de construção inapropriados. 

Segurança 

Falta de normas de segurança e legislação; fraca conscientização de segu-

rança da alta gerência e de gerentes de projeto; relutância na entrada de re-

cursos para segurança; falta de treinamento; manutenção de registros de aci-

dentes e sistema de comunicação ruins; operação imprudente; trabalho de-

sorganizado; condições locais ruins; layout e espaço; condições climáticas se-

veras. 

Sustentabilidade 

Ambiental 

Riscos ambientais diretos tais como poeira, gases nocivos, ruídos, resíduos 

sólidos e líquidos, e riscos ambientais indiretos que são influenciados por um 

projeto, mas não são necessariamente um resultado direto do projeto, tais 

como a exposição de materiais contaminados durante a escavação do solo 

para fundações. 

Fonte: Tonin (2017, p. 68) 

 
Todavia, o detalhamento e a organização sistemática, não significa obter-se um 

modelo fixo e determinado para a EAR, devido à grande influência que as categorias 

de risco sofrem das especificidades de cada projeto (SALLES JÚNIOR et al., 2010). 

Por outro lado, o uso continuado do gerenciamento de risco em projetos similares, 

gera conhecimento para o desenvolvimento de uma EAR personalizada, acumulando 

experiência para o gerenciamento de riscos em projetos futuros. Um exemplo de EAR 

é apresentado na Figura 9. 
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Figura 9 - Exemplo de uma estrutura analítica dos riscos (EAR) 

 

Fonte: PMI (2017) 

 

2.2.5 Estrutura e etapas dos processos de gerenciamento de riscos 

 
A conceituação da estrutura e dos processos de gerenciamento de riscos que 

compõem o gerenciamento de riscos foi baseada nas informações e métodos preco-

nizados na ABNT ISO 31.000:2009 (ABNT, 2009) e no PMBOK® (PMI, 2017), por se-

rem as mais referenciadas e aplicadas em diversos trabalhos e pesquisas7 recentes 

desenvolvidos para o tema gerenciamento de risco voltados a projetos e empreendi-

mentos da construção civil.  

A ABNT (2009) estabelece o processo de gerenciamento de riscos em sete ati-

vidades que são: 

 
a) Comunicação e consulta: São ações que devem acontecer para os in-

tervenientes durante todas etapas do processo. Portanto, é importante 

 

7 Araújo (2012); Azevedo (2013); Bittencourt (2018); Buzzi (2010); Caiado (2015); Caldeira (2015); To-

nin (2017) 
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que o plano de comunicação seja elaborado previamente, e que contem-

ple questões que permitam caracterizar o risco, suas causas e conse-

quências, e medidas para tratamento e resposta. A comunicação e con-

sulta também abrange a identificação, registro e consideração da percep-

ção dos intervenientes, para que os seus pontos de vista sejam conside-

rados na tomada de decisão. 

b) Estabelecimento do contexto: É a definição dos parâmetros internos e 

externos que a organização considera quando gerencia os riscos, quando 

a organização já estabeleceu os seus objetivos, o escopo e os critérios de 

risco para o resto do processo. 

c) Avaliação de riscos: É o processo que engloba a identificação de riscos, 

a análise de riscos e avaliação de riscos: 

i. Identificação dos riscos: É iniciada por ações que identificarão as 

fontes de risco, as áreas de impacto, os eventos de risco e suas 

respectivas causas e consequências. 

ii. Análise dos riscos: São ações que desenvolvem a compreensão 

dos riscos, para levantar as causas e as consequências, probabili-

dades e impactos dos riscos, para posterior decisão quanto às pro-

vidências a serem tomadas.  

iii. Avaliação dos riscos: São ações de avaliação para priorizar o tra-

tamento dos riscos de acordo com a sua severidade. 

d) Tratamento dos riscos: São as ações que modificam os riscos através 

de procedimentos que não iniciem ou descontinuem as atividades causa-

doras do risco, que eliminem a fonte do risco, que alterem a probabilidade 

ou as consequências do risco, ou ainda, ações que promovam o compar-

tilhamento do risco com outras partes interessadas no projeto em ques-

tão. 

e) Monitoramento e análise crítica: são processos que envolvem ações 

que garantam controles eficazes e eficientes no projeto ou na operação, 

permitam que a atualização das informações para melhoria constante, 

para detectar mudanças no contexto e identificar riscos emergentes. 

f) Registro do processo de gestão de riscos: Os registros fundamentam 

a melhoria dos métodos e ferramentas, e devem documentados e atuali-
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zados para promover o aprendizado contínuo da organização, conside-

rando os custos para manutenção dos registros, a necessidade de forma-

lização (registros legais, regulatórios e operacionais), o método de 

acesso, o período de retenção e a precisão das informações.  

 
Constatou-se por meio da bibliografia consultada que existem diferentes proces-

sos que integram o gerenciamento de riscos, porém as subdivisões adotadas repe-

tem-se em vários métodos. Portanto, vários trabalhos elaborados na área de gerenci-

amento de riscos demonstram que existem métodos para o desenvolvimento de mo-

delos, os processos empregados são praticamente os mesmos, e segundo Tonin 

(2017) convergem para os processos de: 

 
i) planejamento do gerenciamento de riscos; 

ii) análise do contexto; 

iii) identificação dos riscos; 

iv) análise qualitativa dos riscos; 

v) análise quantitativa dos riscos; 

vi) planejamento de respostas aos riscos; 

vii) controle de riscos. 

 
A seguir é efetuada a conceituação detalhada dos tópicos supracitados. 

 

2.2.5.1 Planejamento do gerenciamento de risco 

 
Na etapa de planejamento será determinado como as atividades dos processos 

do gerenciamento de risco serão conduzidas. Seu início deverá ocorrer na concepção 

do projeto, e deverá ser finalizado na fase preliminar do planejamento do projeto para 

que se a linguagem seja padronizada e sistemática. Destaca-se que quando o plane-

jamento é efetuado de forma detalhada e cuidadosa repercutirá positivamente aumen-

tado o grau de sucesso dos processos subsequentes de gerenciamento de riscos 

(PMI, 2017). 

O PMBOK® (PMI, 2017) estrutura tanto o processo do planejamento, como os 

demais, em três subdivisões correspondentes às entradas, ferramentas e técnicas, e 

saídas, e seguem representadas na Figura 10. 
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Figura 10 - Planejar o gerenciamento dos riscos: entradas, ferramentas técnicas, e saídas 

 

Fonte: PMI (2017) 

Nas entradas do processo são relacionados os objetivos do projeto e suas es-

pecificidades. Os riscos mais importantes são identificados, as partes interessadas 

são registradas e definida a sua forma de atuação. Os fatores ambientais são carac-

terizados pelo grau de tolerância de uma organização ao risco. Os ativos operacionais 

representam aquilo que poderá influenciar o planejamento do gerenciamento de ris-

cos, onde relacionamos as categorias de risco, o escopo e o detalhamento das ativi-

dades a serem realizadas, as partes interessadas, alçada para a tomada de decisões, 

o legado do aprendizado, entre outros que poderão ser incluídos pois não há uma 

limitação.  

Na sequência, as ferramentas e técnicas são representadas por métodos que 

levem ao aprimoramento da compreensão e definição do contexto do gerenciamento 

dos riscos do projeto. A opinião especializada emitida por equipe capacitada e a rea-

lização de reuniões consistem em meios para garantir a abrangência do plano de ge-

renciamento.  

As saídas do processo ou resultados, são as descrições de como as atividades 

serão estruturadas e realizadas no plano de gerenciamento de riscos. Portanto, as 

saídas representam a materialização do plano com especificação da metodologia, da 

equipe envolvida, do orçamento considerando a estimativa através da linha base de 

custos, do prazo, do uso da EAR para estruturar o agrupamento dos riscos em cate-

gorias, das definições gerais dos níveis de probabilidade e impacto dos riscos con-

forme contexto do projeto para emprego da matriz de probabilidade e impacto, da 

revisão do nível de tolerância ao risco, da documentação e do acompanhamento dos 

resultados. 
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2.2.5.2 Análise do contexto 

 
Corresponde aos parâmetros externos e internos que são considerados por uma 

organização, ao gerenciar riscos, estabelecer o escopo e definir os critérios de risco 

para o projeto (ABNT, 2009). O contexto externo inclui ambientes, fatores e relações 

com intervenientes externos em que a organização não tem ingerência, porém é im-

portante entendê-los para que os objetivos e interesses dos intervenientes externos 

sejam considerados nos critérios de risco.  

O contexto interno é definido no PMBOK® (PMI, 2017) como sendo o ambiente 

onde a organização procura atingir os seus objetivos, e consequentemente está ali-

nhado com a sua cultura, processos, estrutura e estratégias, exercendo portanto in-

fluência na forma como a organização gerenciará os riscos do projeto. 

 

2.2.5.3 Identificação e categorização de riscos 

 
As principais referências de método são unânimes em definir este processo 

como sendo a etapa em que ocorre a identificação dos riscos que serão gerenciados 

(ABNT, 2009; NOVA ZELÂNDIA, 2004; PMI, 2017). Com base em eventos que podem 

afetar o atingimento dos objetivos do projeto, gera-se uma lista abrangente de riscos, 

considerando os que estejam ou não sob controle da organização NOVA ZELÂNDIA, 

2004).  

Esta etapa é orientada pelo plano de gerenciamento de riscos e inicia o processo 

de tratamento dos riscos do projeto. Segundo Salles Júnior. et al. (2010), a identifica-

ção dos riscos pode ser executada em três fases que são próprias mas se comple-

mentam, e definidas como a execução da analogia com projetos anteriores, o mape-

amento dos riscos em categorias e a identificação de novos riscos à medida que o 

processo é reiterado. 

É conveniente que a organização identifique todos os riscos, estando as fontes 

sob o seu controle ou não, mesmo que as causas não sejam tão visíveis. Os riscos 

ao serem identificados em função do impacto, reproduzem as consequências no 

custo, no prazo e/ou na qualidade requerida para os objetivos do projeto. Da mesma 

forma, deverão ser considerados as possíveis causas, cenários e as consequências. 

O processo de identificação de riscos é mais importante em relação aos demais pro-
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cessos do gerenciamento de riscos, pois nessa etapa as fontes dos riscos são reco-

nhecidas, o grau de incertezas é mitigado e são especificados os responsáveis pelos 

eventos de risco. 

À organização cabe empregar  ferramentas e técnicas para identificar riscos que 

sejam compatíveis com os objetivos do projeto, com a sua estrutura e com os riscos 

a que está exposta (ABNT, 2009). Sendo esta pesquisa direcionada para o gerencia-

mento de riscos em obras de construção civil, pesquisas anteriores validaram métodos 

que se basearam em ferramentas e técnicas que efetuaram a identificação dos riscos, 

baseadas em de dados produzidos por opinião especializada (TONIN, 2017). Entre 

essas ferramentas e principais técnicas destacamos as mais referenciadas em traba-

lhos acadêmicos sobre o gerenciamento de riscos em obras de construção civil 

(AZEVEDO, 2013; BITTENCOURT, 2018; BUZZI, 2010; CAIADO, 2015; TONIN, 

2017), no PMBOK® (PMI, 2017) e na ABNT (2009): 

 

• Revisões de documentação: a qualidade da documentação do projeto, 

como planos, premissas, e arquivos com dados anteriores, pode conter 

indicadores de risco (PMBOK®, 2017). Portanto, esses dados merecem 

atenção através de uma revisão estruturada da documentação. 

• Brainstorming: é uma dinâmica colaborativa para obter informações de 

um grupo multidisciplinar de especialistas externos à equipe de projeto. 

Um facilitador conduz as atividades instigando os participantes a fornece-

rem ideias sobre os riscos de forma livre ou estruturada através de entre-

vista de grupo. A EAR, por representar de forma organizada a classifica-

ção dos riscos em categorias agrupadas por afinidade ou tipo, poderá ser 

usada nesta técnica como ferramenta de apoio para tornar mais fácil a 

identificação desses riscos (AZEVEDO, 2013). O resultado dessa técnica 

é a obtenção da relação completa dos riscos do projeto, segundo o 

PMBOK® (PMI, 2017). 

• Técnica Delphi: nesta técnica os participantes são especialistas em risco 

do projeto que atuam anonimamente para não influenciar o resultado, mi-

nimizar a parcialidade e obter consenso no resultado. Um facilitador é de-

signado e solicita ideais a respeito dos riscos mais significativos do pro-

jeto, aplicando questionários aos especialistas, em algumas rodadas. 

Após cada rodada, as respostas são compiladas e reencaminhadas para 
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os participantes para considerações complementares. Cada rodada de re-

torno dos participantes gera uma lista de riscos que vai sendo consolidada 

a cada ciclo da técnica. O fim desse processo ocorre quando o retorno 

dos participantes não trouxer mais novidades significativas (SALLES 

JÚNIOR et al., 2010). 

• Entrevistas: consiste em reunir os especialistas e os stakeholders do pro-

jeto e através de entrevista estruturada identificar os riscos (AZEVEDO, 

2013; PMI, 2017; TONIN, 2017). 

• Análise de listas de verificação: baseia-se em dados históricos e co-

nhecimento acumulado obtidos de projetos anteriores com características 

similares e outras fontes. Deve ser revisada para manter os dados atuali-

zados e viabilizar o uso em projetos futuros (PMI, 2017). 

• Opinião especializada: identificação de risco por especialistas muito ex-

perientes em projetos semelhantes. Observa-se que a parcialidade pro-

movida pela experiência dos especialistas deve ser considerada, mas não 

caracteriza uma desvantagem já que a mesma contribui para a sugestão 

de riscos possíveis baseada nas experiências anteriores e nas áreas de 

especialização (PMI, 2017). 

 
Como resultado, o processo de identificação de riscos tem como saída a docu-

mentação dos riscos e o planejamento das respostas potenciais. Conforme detalhado 

por Salles Júnior et al. (2007), esta documentação é representada por uma lista con-

tendo os riscos devidamente identificados, corretamente descritos, logicamente cate-

gorizados e com a data de identificação registrada. 

 

2.2.5.4 Avaliação de riscos - análise qualitativa de riscos 

 
Consiste em efetuar a avaliação do impacto e da probabilidade dos riscos iden-

tificados na etapa anterior, qualificando-os e classificando-os de acordo com o efeito 

que provocam individualmente no projeto como um todo (CAIADO, 2015). Essa clas-

sificação representada pela priorização dos riscos através da avaliação e combinação 

da sua probabilidade de ocorrer e seu respectivo impacto, traz como benefícios prin-

cipais  o  direcionamento  da  atenção  e  dos esforços para priorizar o tratamento dos  
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riscos mais importantes, e reduzir o grau de incerteza que o projeto está exposto (PMI, 

2017).  

A análise qualitativa além de avaliar a prioridade dos riscos identificados em re-

lação à sua probabilidade de ocorrência e o impacto gerado nos objetivos do projeto 

caso esses riscos aconteçam, também avalia outros aspectos importantes, como o 

tempo de resposta e a tolerância que a organização tem em relação às restrições 

estabelecidas para as diretrizes de custo, cronograma, escopo e qualidade do projeto, 

refletindo o comportamento da equipe envolvida no projeto e demais partes interessa-

das em relação ao risco (PMI, 2017). 

Para operacionalizar a avaliação qualitativa, vários autores convergem para o 

emprego de ferramentas que façam uso de escalas de probabilidade e impacto, com 

associação de índices numéricos para possibilitar a classificação da severidade dos 

riscos através do produto da multiplicação desses índices na matriz de probabilidades 

e impactos (AZEVEDO, 2013; BELLA; LIMA; GUTIERREZ, 2015; BITTENCOURT, 

2018; BUZZI, 2010; TONIN, 2017).  Um modelo de escala de impacto relacionado aos 

objetivos do projeto é demonstrado no Quadro 5, adaptado do PMBOK® (PMI, 2017) 

por Tonin (2017). 

 
Quadro 5 - Definição de escalas de impactos para quatro objetivos do projeto 

Condições definidas para as escalas de impacto de um risco  
nos principais objetivos do projeto 

Objetivo do 
projeto 

Escalas relativas ou numérica são mostradas 

Muito baixo 
(0,05) 

Baixo 
(0,10) 

Moderado 
(0,20) 

Alto 
(0,40) 

Muito alto 
(0,80) 

Custo 
Aumento in-

significante do 
custo 

< 10 % de 
aumento do 

custo 

10 a 20 % de 
aumento do 

custo 

20 a 40 % de 
aumento do 

custo 

> 40 % de au-
mento do custo 

Tempo 
Aumento in-

significante do 
tempo 

< 5 % de au-
mento do 

tempo 

5 a 10 % de 
aumento do 

tempo 

10 a 20 % de 
aumento do 

tempo 

> 20 % de au-
mento do tempo 

Escopo 
Diminuição 

pouco notável 
do escopo 

Áreas secun-
dárias do es-
copo afeta-

das 

Áreas princi-
pais do es-
copo afeta-

das 

Redução do 
escopo ina-
ceitável para 
o patrocina-

dor 

Produto final do 
projeto é efetiva-

mente inútil 

Qualidade 
Aumento in-

significante da 
qualidade 

Somente 
aplicações 

muito exigen-
tes são afe-

tadas 

Redução da 
qualidade re-
quer a apro-
vação do pa-

trocinador 

Redução da 
qualidade 
inaceitável 

pelo patroci-
nador 

Produto final do 
projeto é efetiva-

mente inútil 

Fonte: Adaptado do PMBOK® (PMI, 2017) por Tonin (2017) 
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O Quadro 5 exemplifica a descrição e a especificação do impacto dos riscos para 

quatro objetivos distintos do projeto (custo, tempo, escopo e qualidade). É importante 

observar que esses dados deverão ser ajustados de acordo com cada projeto e com 

os limites de tolerância a riscos da organização, e essas ações deverão ocorrer na 

etapa referente ao processo de planejar o gerenciamento de riscos (PMI, 2017). 

No referencial teórico pesquisado constata-se a predominância do uso da escala 

ordinal de cinco pontos tipo Likert para aplicação em modelos de escala para mensu-

rar qualitativamente a probabilidade de ocorrência dos riscos. Na escala Likert os va-

lores são representados por variáveis semânticas cujo o ordenamento traduz o signi-

ficado da atratividade implícita em um objetivo. Como exemplo de uso da escala Likert 

para medir a probabilidade de ocorrência de eventos de riscos, apresenta-se o Quadro 

6, com o modelo elaborado por Chapman (2001) e adaptado por Tonin (2017), onde 

o autor, por meio de valores absolutos, avalia o impacto a partir das consequências 

que poderão atingir o prazo (atrasos), o custo (acréscimos) e a qualidade (não aten-

dimento do escopo). 

 
Quadro 6 - Exemplo de escala de probabilidade e impacto para análise de riscos 

Escala Probabilidade 
Valor 

médio 

Impacto 

Tempo Custo Qualidade 

Muito alto >70 % 85 % 
>15 

semanas 
> $200 mil 

Projeto não satisfaz os 

objetivos do projeto 

Alto 51 – 70 % 60 % 
10 – 15 

semanas 

$151 - $200 

mil 

Grande perda no aten-

dimento da qualidade 

Médio 31 – 50 % 40 % 
5 – 10 

semanas 

$51 - $150 

mil 

Pouca perda na quali-

dade 

Baixo 10 – 30 % 20 % 
1 – 5 

semanas 
$10 - $50 mil 

Falha em cumprir re-

quisitos de qualidade 

Muito 

baixo 
<10 % 5 % 

<1 

semana 
<$10 mil 

Falha em cumprir re-

quisitos de qualidade 

Fonte: Adaptado de Chapman (2001) por Tonin (2017) 

 
Também apresenta-se como exemplo o Quadro 7 desenvolvido por Tonin (2017) 

fundamentada em trabalhos anteriores que validaram o uso da escala do tipo Likert. 
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A escala contém cinco pontos e foi convertida em escalas relativas de probabilidade 

e impacto para as perspectivas de custo, tempo e qualidade. 

O Quadro 7 apresenta parâmetros bem calibrados para a coleta de dados junto 

ao grupo de especialistas, e por ter sido fundamentada em uma base homogênea para 

gerenciamento de riscos na construção civil, fortalece a redução de divergências de-

correntes da variação natural decorrente da interpretação dos especialistas consulta-

dos. Portanto, ao se fazer uso de opinião especializada para a análise qualitativa de 

riscos, é necessário adotar meios para uniformizar os dados levantados. Para isso, 

dentre as ferramentas e técnicas relacionadas anteriormente neste trabalho, e reco-

mendadas pela metodologia do PMBOK® (PMI, 2017) e da ABNT ISO 31.000:2009 

(ABNT, 2009), a técnica Delphi tem sido referenciada com frequência em trabalhos 

acadêmicos que abordam o gerenciamento de riscos na construção civil, como efici-

ente para alinhar e uniformizar a opinião emitida por grupos de especialistas 

(AZEVEDO, 2017; FIRMENICH, 2017; HALLOWELL; GAMBATESE, 2009; TONIN, 

2017). 

 
Quadro 7 - Exemplo escala tipo Likert para probabilidade e impacto (com referenciais) 

Número 
da  

escala 
Likert 

Escala relativa 
para  

PROBABILIDADE 

Escala  
relativa 

para  
IMPACTO 

Referencial 
para  

IMPACTO 
em CUSTO 

Referencial 
para  

IMPACTO em 
TEMPO 

Referencial para 
IMPACTO em 
QUALIDADE 

1 Rara 
Muito 

baixo 

Aumento in-
significante 

do custo 

Aumento insig-
nificante do 

tempo 

Degradação pouco 
notável da quali-

dade 

2 Baixa Baixo 
<10 % de au-

mento do 
custo 

<5 % de au-
mento do 

tempo 

Somente instala-
ções muito exigen-
tes são afetadas 

3 Possível Moderado 
10 a 20 % de 
aumento do 

custo 

5 a 10 % de 
aumento do 

tempo 

Redução da quali-
dade e requer a 

aprovação do con-
tratante 

4 Muito possível Alto 
20 a 40 % de 
aumento do 

custo 

10 a 20 % de 
aumento do 

tempo 

Redução da quali-
dade inaceitável 
pelo contratante 

5 Frequente Muito alto 
> 40 % de 

aumento do 
custo 

> 20 % de au-
mento do 

tempo 

Produto final do 
projeto é efetiva-

mente inútil 

Fonte: Tonin (2017) 
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A partir da obtenção dos valores para probabilidade e impacto dos riscos, faz-se 

uso da ferramenta que viabilizará a obtenção dos valores da severidade, representada 

pela matriz de riscos ou matriz de grau de tolerância ao risco, onde o grau de tolerân-

cia é resultado do produto entre o valor estimado para a probabilidade pelo valor esti-

mado para o impacto do risco. Na matriz de riscos constam as combinações de pro-

babilidade e impacto representam a classificação do risco como de prioridade baixa, 

moderada ou alta. O risco é classificado individualmente conforme o valor estimado 

para probabilidade e impacto em cada objetivo do projeto, e a matriz demonstra os 

limites de tolerância da organização para os riscos baixos, moderados e altos. Por-

tanto, o PMBOK® (PMI, 2017) considera que a organização pode classificar o risco 

para cada objetivo do projeto, a exemplo dos objetivos voltados ao  custo, tempo e 

qualidade, ou classificar cada risco de forma geral, enquadrando-o em categorias (alto 

risco, médio risco e baixo risco).  

No Quadro 8 é apresentado o modelo de matriz de riscos sugerida pelo PMBOK® 

(PMI, 2017), para a severidade representada pelas ameaças, que são o foco desta 

pesquisa. A área vermelha do Quadro 8, agrupa os maiores valores e representa alto 

risco, demandando a priorização das ações de resposta que neste caso, deverão ser 

estrategicamente agressivas e imediatas.  

 
Quadro 8 - Matriz de probabilidade e impacto 

Probabilidade Ameaças 

0,90 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 

0,70 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 

0,50 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 

0,30 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 

0,10 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 

🔴 Baixo Risco 

🔴 Médio Risco 

🔴 Alto Risco 

0,05 

Muito Baixo 

0,10 

Baixo 

0,20 

Moderado 

0,40 

Alto 

0,80 

Muito Alto 

Impacto 

Fonte: Adaptado de PMBOK® (PMI, 2017) 

 
A área amarela, por sua vez, agrupa os valores intermediários e representa mé-

dio risco, onde a resposta não é necessariamente proativa, bastando que seja efetu-

ado o registro dos riscos em lista de observação ou incluindo-os em uma reserva de 

contingência. A área verde agrupa os menores valores e representa baixo risco, e a 
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respostas a essas ameaças será o monitoramento e ações proativas não são obriga-

tórias (PMI, 2017). 

A matriz de riscos mensura objetivamente o risco combinando probabilidade e 

impacto (consequência), e fornece a classificação dos riscos, e desta forma, propor-

ciona que a organização identifique quais riscos deverão ser priorizados, se haverá a 

necessidade de efetuar análise qualitativas complementares, e realizar o planeja-

mento das respostas a partir do grau de risco identificado na referida matriz (ABNT, 

2012; TONIN, 2017). 

 

2.2.5.5 Avaliação de riscos: Análise quantitativa de riscos 

 
A análise quantitativa de riscos consiste em analisar numericamente o efeito dos 

riscos nos objetivos do projeto, quantificando a exposição do projeto através da atri-

buição de valores numéricos para a probabilidade e o para impacto de cada risco em 

relação aos objetivos do projeto  (NOVA ZELÂNDIA, 2004; HELDMAN, 2005; PMI, 

2017; VARGAS, 2005). Segundo Tonin (2017), a análise quantitativa dos riscos é fun-

damentada em dados históricos e/ou em informações provenientes de projetos ante-

riores, cujos dados serão tratados com emprego de ferramentas com apoio estatístico 

e de cálculos matemáticos para a obtenção de resultados com grau de precisão maior 

para a probabilidade de ocorrência e impacto que cada riscos causa nos objetivos do 

projeto.  

O PMBOK® (PMI, 2017) relaciona ferramentas e técnicas para a realização da 

análise quantitativa dos riscos, utilizando modelos estatísticos e matemáticos para es-

timar valores para a probabilidade de ocorrência e para o impacto provocado pelos 

riscos nos objetivos do projeto.  Como esses valores geralmente baseiam-se em da-

dos históricos e experiências adquiridas em projetos anteriores, nos casos em que a 

organização não possui esses dados consistentes há restrições ao uso da análise 

quantitativa por conta da insuficiência de informações. Tonin (2017), corrobora esta 

posição ao relatar que o setor da construção civil, devido às especificidades da indús-

tria em que está inserido, como a falta de consistência nos dados históricos, escassez 

de registro de experiências anteriores e de lições aprendidas, são fatores que restrin-

gem a aplicação da análise quantitativa. 

Como saídas, o processo da análise quantitativa dos riscos resulta em informa-

ções que atualizarão os documentos do projeto através da análise probabilística do 
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projeto (estimativas de custos e prazos, e respectivas contingências), dos dados refe-

rentes à probabilidade de alcance dos objetivos de custo e tempo, da lista de prioriza-

ção dos riscos quantificados, e da tendência nos resultados em função do ciclo de 

análise que ao se repetir traz novos conhecimentos gerados a partir dos dados histó-

ricos sobre cronograma, custos, qualidade e desempenho do projeto (PMI, 2017).  

A presente pesquisa não abordou a análise quantitativa, devido à delimitação do 

tema apresentada no item 1.5, e por se tratar de um estudo de caso desenvolvido com 

dados de obras públicas de uma instituição pública federal de ensino, sendo que da-

dos quantitativos históricos e registros de experiências anteriores no intervalo tempo-

ral pesquisado ainda eram escassos, restringindo o emprego dessa forma de análise. 

 

2.2.5.6 Planejar respostas aos riscos 

 
De acordo com o PMBOK® (PMI, 2017), planejar resposta aos riscos corres-

ponde à etapa em que são desenvolvidas ações para maximizar as consequências e 

as probabilidades das oportunidades, e minimizar as consequências e as probabilida-

des das ameaças aos objetivos do projeto. As respostas planejadas deverão ser com-

patíveis com a priorização do risco, possuir vantagem em relação ao custo/benefício 

eficaz (custo da consequência da ameaça ao objetivo do projeto não pode ser maior 

que o custo da resposta), ser compatível com o contexto do projeto e ter as partes 

interessadas e responsáveis devidamente estabelecidas e caracterizadas (ARAÚJO, 

2012; AZEVEDO, 2013). 

O PMBOK® (PMI, 2017) estabelece três estratégias para responder às ameaças 

ou riscos negativos que se acontecerem, poderão impactar negativamente os objeti-

vos do projeto, sendo as mesmas: i) prevenir, ii) transferir e iii) mitigar. A estratégia 

aceitar, consiste na quarta ação, e pode ser empregada como resposta para ameaças 

(risco negativo) como para oportunidades (risco positivo). A seguir, detalha-se as qua-

tro estratégias para tratar ameaças (riscos negativos), com base no PMBOK® (PMI, 

2017): 

 
i) Prevenir: A equipe do projeto atua para eliminar a ameaça ou proteger o 

projeto dos impactos negativos, e inclui como ação a alteração do plano 

de gerenciamento do projeto para que a ameaça seja eliminada total-

mente. Como exemplo dessas ações de prevenção, listamos o aumento 

do prazo no cronograma, a alteração da estratégia, a redução do escopo, 
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detalhamento de informações, melhoria da comunicação ou aquisição de 

conhecimentos especializados. 

ii) Transferir: A equipe do projeto age transferindo a terceiros o impacto de 

uma ameaça e a responsabilidade pela sua respectiva resposta. O risco 

não é eliminado, mas é repassado para outra parte tratá-lo. Portanto, essa 

transferência de responsabilidade poderá ser formalizada através de con-

tratos ou acordos. Os mecanismos de transferência podem ser, entre ou-

tras, seguros, garantias e fianças. 

iii) Mitigar: Nesta ação a equipe do projeto age para diminuir a probabilidade 

de ocorrência ou de impacto do risco nos objetivos do projeto para limites 

aceitáveis em relação ao grau de tolerância da organização. Entre as 

ações para mitigação de risco, citamos como exemplo, a melhoria de pro-

cesso, aumentar a frequência de testes e selecionar fornecedores que 

tenham como característica a regularidade. 

iv) Aceitar: A equipe do projeto reconhece a existência do risco e agirá a 

partir da sua ocorrência. A aceitação passiva não requer ação proativa, 

mas é necessário documentar a estratégia e monitorar o risco para asse-

gurar que não houve mudança significativa no seu comportamento. A 

aceitação ativa requer estabelecer reserva de recursos para contingên-

cias. 

 
Listam-se ainda as outras três estratégias usadas para planejar respostas a 

oportunidades (riscos positivos): 

 
i) Explorar: Eliminação das incertezas para garantir a realização da oportu-

nidade. 

ii) Melhorar: Aumento da probabilidade de ocorrência das oportunidades 

identificando e maximizando os fatores principais dos riscos positivos. 

iii) Compartilhar: Alocar a responsabilidade da oportunidade, parcialmente 

ou totalmente, a um terceiro. 
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2.2.5.7 Monitoramento e controle dos riscos 

 
Neste processo ocorre a implementação do plano de respostas aos riscos ela-

borado na etapa anterior, o acompanhamento dos riscos identificados, o monitora-

mento dos riscos residuais, a identificação de novos riscos e a avaliação da eficácia 

do  gerenciamento ao longo do processo para verificar a necessidade de ajustes 

(ARAÚJO, 2012; AZEVEDO, 2013; BITTENCOURT, 2018; CAIADO, 2015; PMI, 2017; 

TONIN, 2017). Sendo o próximo passo após o planejamento de respostas aos riscos, 

segundo Buzzi (2010), o processo de monitoramento e controle dos riscos afere se o 

emprego das respostas e procedimentos foram executados de acordo com om plano, 

se há necessidade de novas respostas e se ocorreram alterações que repercutiram 

em alterações no plano de gerenciamento de riscos. 

Monitorar e controlar riscos corresponde a um processo contínuo e cíclico, e não 

está limitado ao final do gerenciamento de riscos, pois interage com os demais pro-

cessos, para desta forma sejam aprimorados atualizando-os ou modificando-os con-

forme seja necessário. Portanto, o objetivo principal é melhorar a eficiência do trata-

mento dos riscos ao longo do ciclo de vida do projeto para aperfeiçoar as ações de 

resposta aos riscos (PMI, 2017). 

O monitoramento e controle dos riscos, é realizado através da reavaliação dos 

riscos atuais para identificar novos riscos e encerrar riscos desatualizados, de audito-

rias para examinar e documentar a eficácia das respostas, da comparação entre re-

sultados planejados em relação aos resultados realizados, da avaliação do impacto 

positivo ou negativo nas reservas previstas para contingências do orçamento e do 

cronograma, e por fim,  a realização de reuniões periódicas com a equipe do projeto 

para aumentar a probabilidade de os stakeholders identificarem ameaças e oportuni-

dades (PMI, 2017). 

O produto deste processo fornece meios de comunicação e de apoio para o pro-

cesso decisório do projeto, desencadeia a necessidade de mudanças em função da 

implementação de planos de contingência ou de soluções alternativas, e propõem 

atualizações no plano de gerenciamento de riscos do projeto, incluindo atualizações 

na documentação e nos ativos dos processos organizacionais (plano de gerencia-

mento de riscos, EAR e lições aprendidas em experiências anteriores). 
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2.2.6 Riscos associados à Indústria da Construção  

 
Os empreendimentos da construção civil possuem especificidades e caracterís-

ticas que podem variar consideravelmente em diferentes projetos, provocando natu-

ralmente uma exposição considerável a riscos. O insucesso de empreendimento de 

construção civil está associado ao não atingimento dos seus objetivos, e geralmente 

estão associados aos atrasos ou não cumprimento das entregas do projeto, extrapo-

lação de custos orçados e não atendimento aos requisitos de qualidade. Buzzi (2010) 

relaciona este mau desempenho dos projetos na construção civil à ineficiência na im-

plantação do gerenciamento de riscos, provocada principalmente pela descontinui-

dade da gestão de riscos nas etapas que compõe o ciclo de vida do projeto, ausência 

de formalização dos procedimentos, integração insuficiente entre as principais pers-

pectivas que definem os objetivos do projeto (tempo, custo e qualidade) e o com os 

processos de gerenciamento de riscos.  

Na revisão bibliográfica, cujo método é apresentado no capítulo 3 deste trabalho, 

foram selecionados um conjunto de artigos e trabalhos acadêmicos para de compor 

um perfil relacionado às linhas de pesquisa: gerenciamento de riscos, construção civil 

e obras públicas. A partir do portfólio foram levantadas informações relevantes para o 

desenvolvimento desta pesquisa, e os trabalhos são relacionados na sequência. 

 

2.2.6.1 Pesquisas internacionais 

 
A pesquisa  de Zou, Zhang e Wang (2007) elencou os principais riscos em pro-

jetos da construção civil na China, comparando os resultados com uma pesquisa pa-

ralela na Austrália. A partir de ferramentas e técnicas, que incluíram a participação de 

especialistas e levantamento de dados através de questionários estruturados, foram 

levantados vinte e cinco riscos mais significativos, que foram priorizados de acordo 

com a sua significância em relação aos objetivos do projeto relacionados às perspec-

tivas de custo, tempo, qualidade, segurança e sustentabilidade ambiental, e também 

da perspectiva conjunta dos intervenientes e do ciclo de vida do projeto. Os riscos 

levantados foram analisados com uso de escala semântica tipo Likert para avaliar a 

probabilidade (altamente provável, provável ou menos provável) e a magnitude das 

consequências (alta, média e baixa). Os dados obtidos para probabilidade e impacto 

foram convertidos em uma escala numérica que permitiu o cálculo do índice de signi-

ficância para cada risco levantado, e posterior classificação em função desse índice e 
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associação de suas respectivas consequências nas perspectivas de custo, tempo, 

qualidade, segurança e sustentabilidade ambiental para um projeto de construção.  

Iyerl e Sagheer (2010) identificaram e avaliaram a ocorrência dos riscos na fase 

de desenvolvimento de projetos rodoviários executados na Índia, sob a modalidade 

de contratação por meio de parcerias público privadas (PPP), usaram ferramentas 

para elaboração de uma estrutura hierárquica, representada pela EAR para classificar 

e hierarquizar riscos, e análise qualitativa através da matriz de impacto aplicada à 

classificação para determinação da fonte e o grau de inter-relação entre os riscos no 

decorrer do ciclo de vida do projeto. O trabalho levantou dezessete riscos, que foram 

identificados através das técnicas representadas pela realização de entrevistas com 

especialista, revisão de literatura e estudo de caso, as quais também serão utilizadas 

na presente pesquisa. Os autores atentam para a importância do perfil experiente dos 

especialistas para o sucesso e formação eficaz dos dados coletados através de en-

trevista estruturada, e relataram o emprego da técnica Delphi para gerar consenso 

lógico e prático entre os entrevistados. Na conclusão do estudo os autores chamam a 

atenção para os riscos relacionados a custo e cronograma por terem apresentado alta 

dependência de outros riscos, sendo necessária ações de monitoramento e controle 

por parte do gestor do projeto para verificar a existência de outros riscos, com o intuito 

de controlar o excesso de tempo e custo. O trabalho de Eybpoosh, Dirkmen e Birgonul 

(2011) desenvolvido para avaliar riscos de projetos de construção executados por em-

preiteiros Turcos em países estrangeiros, também abordou como ferramenta de apoio 

para metodologia aplicada o uso da técnica de entrevista estruturada com aplicação 

de questionário, onde o perfil dos entrevistados era de profissionais da indústria da 

construção com no mínimo dez anos de experiência profissional.  

Chapman (2001) examinou as etapas de identificação e avaliação do processo 

de gerenciamento de riscos para verificar como estas etapas influenciam na eficácia 

da análise de riscos, e desta forma compreender a importância do gerenciamento de 

risco para melhoria no desempenho do projeto. Nesse trabalho, o processo geral de 

análise e gerenciamento de risco é detalhado em duas etapas organizadas e hierar-

quizadas em uma EAR, onde o autor relata que vários trabalhos validaram esta ferra-

menta como sendo apropriada o processo. No estudo realizado por Chapman (2001), 

também destaca-se como referência às principais abordagens para identificação e 

avaliação de riscos, a técnica de entrevista semiestruturada conduzida com especia-

listas, com a participação da equipe do projeto e liderada por um analista de risco. O 
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estudo é organizado nas etapas correspondentes à aquisição de conhecimento, sele-

ção de representantes da equipe do projeto, apresentação do processo à equipe, iden-

tificação, codificação e verificação. O autor destaca para essas etapas o enfoque para 

as perspectivas de custo, tempo e qualidade que norteiam os objetivos do projeto. Ao 

referir-se aos critérios de medição para probabilidade e impacto, Chapman (2001) ob-

serva que devido ao caráter subjetivo inerente às avaliações geradas pelo do contexto 

da construção civil, é mais confortável para os participantes da equipe do projeto ao 

avaliarem risco, o uso de escalas semânticas, tipo Likert, com cinco classes de risco 

(muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo). Para essas cinco classes atribui-se va-

lores que traduzirão a probabilidade de ocorrência e o impacto. Os dados obtidos para 

probabilidade e impacto são aplicados em conjunto com uma matriz de risco para 

determinar os riscos com maior potencial de comprometimento do projeto. Também é 

destacado o uso de técnicas usando entrevista com especialista, para e Delphi para 

alinhamento de respostas. 

Entre os trabalhos recentes sobre gestão de riscos no setor da construção, rela-

cionamos o estudo de Firmenich (2017), que abordou o gerenciamento de riscos do 

projeto com o objetivo de apoiar os gestores em obter o aumento da segurança dos 

custos do projeto através de uma nova estrutura holística para a abordagem dos riscos 

do projeto e das incertezas referentes a custo. O estudo aborda o gerenciamento de 

risco como um processo que pode adaptar-se às especificidades de cada projeto. A 

autora efetuou ampla pesquisa bibliográfica em publicações europeias que trataram 

da gestão de risco em projetos de PPP, devido ao histórico em projetos de alta com-

plexidade, onde foi constatado que a análise de risco é baseada em estimativa indivi-

dual do risco, e também a inexistência de solução explícita para melhorar a precisão 

do levantamento de custos, para o estabelecimento de padrões de competência e de 

tomada de decisão frente às ameaças dentro do processo de gerenciamento de ris-

cos. Das cinco etapas do gerenciamento de riscos abordadas (identificação, avalia-

ção, classificação, mitigação e controle), Firmenich (2017), observa que na fase mais 

importante, de análise de riscos (identificação e avaliação), a abordagem mais comum 

para projetos de construção é a estimativa de dados a partir da experiência de espe-

cialistas, devido à escassez ou indisponibilidade de dados históricos ou base estatís-

tica, fator também comum à realidade do setor de da construção civil brasileira, espe-

cialmente no que se refere a obras públicas. O estudo também recomenda a técnica 
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Delphi como método para convergir as informações coletadas no processo de identi-

ficação de riscos. Por fim Firmenich (2017), através de comparação entre abordagens 

qualitativas quantitativas de análise de riscos, abordou as etapas do processo típico 

de gerenciamento de riscos de forma personalizada em relação às especificidades do 

projeto, para garantir a aplicabilidade prática e melhoria de certeza em relação ao 

custo do projeto. 

Em relação ao tema gerenciamento de riscos no setor da construção civil relaci-

onado à obras públicas, no levantamento do portfólio de pesquisas internacionais 

constatamos maior frequência de trabalhos em empreendimentos na modalidade de 

PPP (ABEDNEGO; OGUNLANA, 2006; CHAN et al., 2011; FIRMENICH, 2017; IYERL; 

SAGHEER, 2010; XU et al., 2010), em grande parte motivado pela complexidade e 

relevância na alocação de recursos financeiros que caracterizam esse tipo de obra, 

chamando a atenção para que estudos sejam feitos na área de gerenciamento de 

risco com o intuito controlar ameaças e promover oportunidades para garantir o su-

cesso do projeto.  

Entretanto, foram identificadas pesquisas nacionais recentes que abordaram o 

tema do gerenciamento de riscos em empreendimentos do setor público, que são re-

ferenciadas no tópico seguinte. 

 

2.2.6.2 Pesquisas nacionais 

 
Na revisão bibliográfica foram identificados títulos recentes que trataram do ge-

renciamento de riscos na construção civil, no setor público e privado brasileiro. Para 

isso, os trabalhos foram consultados e selecionados do portal da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), utilizando como parâmetros 

de busca as interações entre as palavras-chaves “gerenciamento de risco”, “constru-

ção civil”, “obra pública” e “fiscalização de obra”, e estabelecendo um horizonte cro-

nológico retroativo de dez anos. Como os resultados iniciais da consulta não foram 

expressivos, a autora restringiu a busca para as palavras-chave “gerenciamento de 

risco” e “construção civil”, e desta forma o retorno de dados permitiu a composição do 

portfólio apresentado no Quadro 9. 

O Quadro 9, representa o resumo dos trabalhos coletados e consultados que 

apresentaram aderência com a proposta da presente pesquisa, onde foram identifica-

dos onze  trabalhos constituídos  por duas  teses, sete  dissertações,  um trabalho de  
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conclusão de curso e um artigo, que são discorridos na sequência. A totalidade dos 

trabalhos abordou o método do guia PMBOK® (PMI, 2017) para a revisão bibliográfica 

e fundamentou a metodologia desenvolvida, a maioria dos trabalhos também incluiu 

a abordagem metodológica da ABNT NBR ISO 31.000:2009 (ABNT, 2009) para o em-

basamento teórico.  

 
Quadro 9 - Resumo das pesquisas nacionais selecionadas e consultadas 

Ano 
Tipo de  
pesquisa 

Autor Contribuição Setor 

2008 Dissertação Silva 

- Gerenciamento de risco em construção civil ao longo do 
ciclo de vida do projeto;  
- Construção de modelo de baseado em estrutura analí-
tica de riscos (EAR); 
- Estudo de caso em 3 obras;  
- Método PMBOK®, ABNT NBR ISO 31.000:2009. 

Privado 

2010 Dissertação Buzzi 

- Gerenciamento de risco em empreendimentos da cons-
trução civil;  
- Construção de modelo de avaliação; 
- Avaliação de contratos de obra; 
- Método PMBOK®, ABNT NBR  ISO 31.000:2009 e lógica 
difusa. 

Privado 

2011 Dissertação 
Gonçal-
ves 

- Gerenciamento de projetos para aplicado a fase prelimi-
nar e interna da contratação de obras públicas; Contrata-
ção de obra pública na modalidade integrada do Regime 
Diferenciado de Contratações; 
- Método PMBOK®. 

Público 

2012 Dissertação Araújo 
- Gerenciamento de risco;  
- Contrato de obra pública; 
- Método PMBOK®, ABNT NBR ISO 31.000:2009. 

Público 

2013 Tese Azevedo 

- Gerenciamento de risco;  
- Construção de modelo de avaliação para apoio à deci-
são; 
- Método PMBOK®, ABNT NBR  ISO 31.000:2009 e 
MCDA. 

Privado 

2015 Dissertação Caiado 
- Diretrizes para maturidade no gerenciamento de risco 
em projetos da construção;  
- Método PMBOK®, ABNT NBR ISO 31.000:2009. 

Privado 

2015 Dissertação Caldeira 

- Gerenciamento de risco para aprimorar a gestão de pú-
blica para contratação de obra pública na modalidade in-
tegrada do Regime Diferenciado de Contratações; 
- Diretrizes para gerenciar riscos; 
- Método PMBOK®, ABNT NBR ISO 31.000:2009. 

Público 

2015 Artigo 
Barreto 
e Andery 

- Gerenciamento de risco;  
- Mapeamento de atividades que impactam a gestão de 
risco; 
- Mapeamento de processos para identificar e tratar ris-
cos; 
- Método PMBOK®, ABNT NBR ISO 31.000:2009. 

Privado 

2016 Tese Ely 

- Análise do processo de licitação pública de obras e ser-
viços de engenharia em todas as etapas do empreendi-
mento; 
- Método PMBOK®, ABNT NBR ISO 31.000:2009. 

Público 

2017 Dissertação Tonin 

- Modelo para classificar e analisar riscos em obra pú-
blica; 
- Levantamento das principais ameaças em obras públi-
cas; 
- Diretrizes para gerenciar riscos; 
- Método PMBOK®, ABNT NBR ISO 31.000:2009. 

Público 

2018 
Trabalho de 
Conclusão 
de Curso 

Bitten-
court 

- Gerenciamento de risco;  
- Construção de modelo de avaliação; 
- Avaliação de contratos de obra; 
- Método PMBOK®, ABNT NBR ISO 31.000:2009. 

Privado 

Fonte: Autora (2020) 
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Os seis estudos selecionados pertencentes ao setor privado, possuem em parte 

como ponto comum,  terem sido desenvolvidos para o gerenciamento de riscos no 

âmbito da incorporação de empreendimentos (AZEVEDO, 2013; BUZZI, 2010; SILVA, 

2008) ou obras de construção civil (BARRETO; ANDERY, 2015; CAIADO, 2015), e 

demonstraram aderência ao tema da presente pesquisa pela abordagem ao PMBOK® 

(PMI, 2017) e a ABNT NBR ISO 31.000:2009 (ABNT, 2009). A pesquisa de Bittencourt 

(2018), foi elaborada para avaliação de riscos na modalidade  de  contratação  global 

em obras de implantação de complexos eólicos, para apoiar a decisão da contratada 

quanto à melhor opção de implantação do empreendimento. Para o método, Bitten-

court (2018) estabeleceu oito etapas de sequenciamento baseado em procedimentos 

descritos nos processos de gerenciamento de riscos do PMBOK® (PMI, 2013), onde 

nas etapas finais do método foi feito um estudo comparativo entre ameaças mapeadas 

e realizadas para aferir a necessidade de atualização e alterações do processo de 

planejamento de risco.

Observa-se, que dentro do período pesquisado com corte de pesquisa de dez 

anos, a pesquisa mais antiga corresponde à dissertação elaborada por Silva (2008), 

cujo trabalho foi desenvolvido a partir dos dados de uma empreiteira de obras de 

construção civil do setor privado na cidade de Curitiba (PR), onde foram pesquisados 

os conhecimentos tácitos e a prática de gerenciamento de riscos das empresas estu-

dadas nas fases do ciclo de vida do empreendimento, abordando os aspectos positi-

vos (oportunidades) e negativos (ameaças) dos riscos que foram organizados com 

uso de EARs para classificação e de um conjunto listas de verificação para levanta-

mentos de dados (probabilidade e impacto). Os resultados geraram um roteiro para 

gerenciar e propor quarenta e oito ações gerenciais e ferramentas para sistematização 

do gerenciamento de riscos em obras de construção civil.  

As pesquisas desenvolvidas para o gerenciamento de riscos no setor público, 

ainda são recentes. O trabalho de Araújo (2012), foi desenvolvido com obras públicas 

de reforma de imóveis funcionais, onde o enfoque do estudo foi a gestão de contratos 

apoiada no gerenciamento de riscos em contrato de obras públicas. O estudo de ge-

renciamento de riscos desenvolvido nesta pesquisa, foi baseada nos métodos do 

PMBOK® (PMI, 2017) e da ABNT NBR ISO 31.000:2009 (ABNT, 2009), e seguindo o 

que preconiza a Lei nº 8.666/93, que rege as contratações do setor público. Os pro-

cessos do gerenciamento de riscos basearam-se em nove áreas de conhecimento do 

PMBOK® (PMI, 2017), bem como o seu sequenciamento de processos, que foram o 
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de identificação, de análise e de planejamento de respostas aos riscos. Para o estudo 

de caso proposto, foram consideradas quatro fases do processo de contratação pú-

blica (preliminar, interna, contratual e de encerramento). O risco identificados e clas-

sificados foram avaliados através de análise qualitativa e quantitativa, baseada no uso 

de matriz de probabilidade e impacto e lista de riscos pré-estabelecida, emprego de 

questionários respondidos por especialistas pertencentes ao quadro funcional de ins-

tituições públicas, e uso do Diagrama de Pareto8 para efetuar a priorização de riscos 

e desta forma identificar os riscos mais severos ou críticos, para serem finalmente 

categorizados de acordo com as fases da contratação da obra pública (preliminar, 

fase interna da licitação e execução).  

Por fim, os riscos críticos fundamentaram o planejamento de respostas de 

acordo com a severidade, estabelecendo ações para mitigação de cada evento iden-

tificado, e para controle e monitoramento para proporcionar o aperfeiçoamento do ge-

renciamento de riscos em futuros contratos de obras públicas sob as perspectivas do 

custo, do tempo e qualidade. Por meio do trabalho, a autora identificou que os riscos 

mais severos estão associados ao prazo, correspondendo ao atraso no cronograma 

motivadas por causas infelizmente comuns em obras públicas, decorrentes de falhas 

por parte do órgão público contratante, como falhas ou insuficiência em especificações 

técnicas e contratuais, e/ou da contratada na execução e cumprimento do contrato. 

Caldeira (2015), em sua pesquisa desenvolvida em obras do setor público, es-

tabeleceu o foco em contratações na modalidade do RDC Integrado, sendo as obras 

públicas de grande porte o objeto principal deste regime de contratação brasileiro,  

caracterizado por alocar uma quantidade significativa de recursos públicos. O método 

estabelecido pelo autor baseou-se em pesquisa exploratória de natureza qualitativa, 

onde o autor levantou um portfólio de licitações que utilizara o RDC Integrado, para 

proceder a identificação dos riscos decorrentes dessa modalidade de licitação, e foi 

realizado no ano de 2014 o 1º Fórum da Universidade de Brasília de debate sobre 

Riscos em Obras Públicas com a participação de especialistas com intuito de analisar 

a compreensão do tema gestão de riscos, e fornecer dados para a elaboração de duas 

matrizes para avaliar o nível de maturidade das instituições públicas no que se refere 

à compreensão da importância do gerenciamento de riscos para o sucesso do projeto.  

 

8 Segundo Azevedo (2013), o princípio de Pareto é definido como sendo a maior parte das consequên-
cias origina-se de um pequeno número de causas. 
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A partir da consolidação dos aspectos constatados nas etapas desenvolvidas 

anteriormente (revisão bibliográfica, portfólio de licitações estudado e Fórum de de-

bate realizado) foram estabelecidas diretrizes para o gerenciamento de riscos em ter-

mos de referências gerais, e, portanto, deverão ser adaptadas de acordo com o nível 

de maturidade de cada órgão público. A pesquisa demonstrou que a instituição púbica 

com maior quantitativo de licitações na modalidade RDC Integrado, e, portanto, com 

maior maturidade em gerenciamento de riscos, no período estudado compreendido 

entre o ano de 2011 ao ano de 2014, foi o Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes (DNIT). Caldeira (2015), relata que o DNIT foi pioneiro em adotar no 

ano de 2013 a matriz de risco e precificação de risco em licitações. Através deste 

estudo, Caldeira (2015) concluiu que o baixo grau de maturidade das instituições ana-

lisadas influenciou comprometeu o atingimento dos objetivos do projeto, pela relação 

direta nas falhas levantadas pelo TCU. 

O trabalho de Ely (2016) propôs um modelo para avaliar o processo de licitação 

na modalidade de concorrência pública para a contratação de obras e serviços de 

engenharia. O objetivo consistiu em identificar o fluxo do processo, o estabelecimento 

de relações entre os intervenientes e as barreiras impedem o desenvolvimento do 

processo, e contribuir para a melhoria da gestão do projeto. A metodologia da pes-

quisa foi embasada em análise de processos, na teoria das redes sociais e estudo de 

barreiras. A posterior avaliação do modelo foi efetuada por especialistas através do 

Método Delphi, e a aplicabilidade foi testada por meio de um estudo de caso no De-

partamento de Obras da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A pesquisa 

não abordou processos específicos relativos ao gerenciamento de riscos, porém trata 

com detalhe o uso de ferramentas e técnicas comuns ao processo de gerenciamento 

de riscos, onde citamos como exemplo a aplicação de questionários com o uso da 

Técnica Delphi respondidos por especialistas. Na conclusão do trabalho, autora rela-

ciona como principais barreiras para o processo de licitação estudado a deficiên-

cia/falta de planejamento, a lentidão/burocracia no processo, carência/ausência de 

capacitação para os servidores envolvidos, informação insuficiente/inexistente, docu-

mentação (editais, projetos, contratos, dentre outros) errada, incompleta, desatuali-

zada e/ou divergente, quadro técnico sobrecarregado, interferência política, comuni-

cação escassa/inexistente entre setores, e a padronização insuficiente/inexistente. 

Portanto, constata-se coerência entre as barreiras identificadas na pesquisa de Ely 
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(2016) e os riscos recorrentes e comumente presentes na execução de contratos de 

obras públicas. 

Tonin (2017) elaborou um modelo de classificação e representação de riscos em 

obras públicas, com o intuito de estabelecer uma visão proativa para gerenciar riscos 

que possam comprometer os requisitos do orçamento, do cronograma e da qualidade. 

O autor desenvolveu a pesquisa, baseada em um estudo de caso acompanhado em 

uma instituição pública federal de ensino. O estudo possui caráter qualitativo e explo-

ratório, com dados levantados a partir de um estudo de caso realizado em uma insti-

tuição pública de ensino, e foi desenvolvido com o uso de ferramentas e técnicas re-

comendadas no PMBOK® (PMI, 2017) e na ABNT NBR ISO 31.000:2009 (ABNT, 

2009). Na pesquisa de Tonin (2017) foi realizada a análise qualitativa de quarenta e 

um riscos levantados pelo autor, obtendo valores para a probabilidade de ocorrência 

e para os impactos em custo, tempo e qualidade. Com esses dados os riscos foram 

classificados de acordo com o seu grau de severidade empregando matrizes de se-

veridade. O grau de severidade identificou vinte e nove riscos mais severos para obras 

públicas, que permitiram efetuar o planejamento de ações para resposta a estes ris-

cos. E por fim, foram propostas e descritas dezoito diretrizes voltadas ao gerencia-

mento de riscos, para adoção por parte do setor público (contratante) e do setor pri-

vado (contratado) na execução de obras públicas. 

Tonin (2017), menciona que o trabalho teve o objetivo de proporcionar uma visão 

ampliada do tema, onde não foi realizada uma abordagem prescritiva com o intuito de 

orientar como a instituição pública deverá proceder para operacionalizar as diretrizes 

propostas. Nessa questão, identificou-se uma lacuna de pesquisa que visa continuar 

o desenvolvimento do tema com enfoque no emprego do gerenciamento de riscos 

como apoio às ações de fiscalização de obras públicas, para o aperfeiçoar os resulta-

dos obtidos quando aplicados nos projetos executados pelo setor público. 
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3 MÉTODO 

 
Neste capítulo descreve-se o caminho metodológico percorrido para a realização 

da pesquisa, informando as etapas que estabeleceram e delimitaram o estudo, bem 

como os intervenientes da pesquisa, a coleta e análise de dados. Marconi e Lakatos 

(2003) conceituam método como sendo o meio para atingir o objetivo proposto por 

meio de procedimentos lógicos e sistemáticos, estabelecendo desta forma o caminho 

a ser percorrido para apoio às soluções do pesquisador. Este conceito é corroborado 

por Gil (2002), ao afirmar que os conhecimentos disponíveis e o emprego criterioso 

de métodos técnicas e demais procedimentos científicos viabilizam o desenvolvimento 

da pesquisa.  

Segundo Gil (2002), a pesquisa é desenvolvida utilizando de um processo com-

posto por várias etapas, desde o início que consiste na formação do problema até a 

apresentação dos resultados obtidos. Portanto, neste item serão relatadas as ferra-

mentas e as etapas percorridas para o atingimento dos objetivos desta pesquisa, des-

crevendo os métodos para a sua delimitação, baseado na caracterização da popula-

ção e amostra, nos procedimentos e meios adotados para coleta e análise dos dados 

observados. 

 

3.1 PERSPECTIVA DA PESQUISA 

 
Na perspectiva de pesquisa define-se a forma de classificação do estudo para o 

alcance dos objetivos e resultados propostos. Em função da variedade de áreas de 

pesquisa referentes ao tema abordado, ressalta-se a importância de classificar a pes-

quisa a partir do problema a ser resolvido, da natureza do objeto, do objetivo da pes-

quisa e do método a ser usado (ZANELLA, 2009).  Portanto, em função da variedade 

de áreas de pesquisa relacionadas ao tema, optou-se pela classificação definida por 

Gil (2010) por adequar-se ao enquadramento metodológico deste trabalho. Segundo 

Gil (2010), uma pesquisa pode ser classificada sob a perspectiva de quatro critérios: 

i) Área de conhecimento; ii) Finalidade; iii) Objetivos gerais; e iv) Métodos utilizados. 

A seguir descreve-se a fundamentação da classificação desta pesquisa. 
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3.1.1 Classificação em relação à área de conhecimento 

 
Em relação à área de conhecimento, a presente pesquisa pertence à área de en-

genharia, a qual faz parte das oito grandes áreas de classificação do conhecimento 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). 

 

3.1.2 Classificação em relação à finalidade 

 
Quanto à finalidade ou resultados, a pesquisa foi classificada como aplicada, pois 

fez uso de conhecimentos já sistematizados e por ter proposto diretrizes para imple-

mentação do gerenciamento de risco no âmbito da fase contratual de obras no setor 

público. A pesquisa científica aplicada caracteriza-se por propor soluções a problemas 

concretos, organizacionais ou do ser humano, fazendo uso de conhecimentos previa-

mente sistematizados (ALMEIDA, 2014; VERGARA, 2013). 

 

3.1.3 Classificação em relação aos objetivos gerais 

 
Em relação aos objetivos gerais a pesquisa científica teve caráter exploratório. 

Segundo Gil (2010) a pesquisa exploratória viabiliza a obtenção de conhecimento so-

bre o problema a solucionar, tornando-o mais explícito ao aprimorar ideias ou novas 

intuições, e na maioria dos casos envolve os seguintes procedimentos: a) levanta-

mento bibliográfico; b) entrevistas com indivíduos experientes em relação ao problema 

pesquisado; e c) análise de exemplos que subsidiem a compreensão do problema. 

Essa descrição é complementada por Vergara (2013) quando relata que a pesquisa 

exploratória também é empregada em áreas em que ainda há pouco conhecimento 

acumulado, e Marconi e Lakatos (2003) observam que se pode obter descrições qua-

litativas e quantitativas por meio da pesquisa exploratória.  

Portanto, a presente pesquisa encaixou-se nesse enfoque pois a condução do 

estudo do problema de pesquisa foi realizada baseada em levantamento bibliográfico 

delimitado ao tema, consulta a especialistas através de entrevista estruturada, e fun-

damentação metodológica em modelos e recomendações realizadas em pesquisa an-

terior, desenvolvida por Tonin (2017). A pesquisa também foi considerada de caráter 

explicativo por dar continuidade a outra pesquisa, e por ter identificado fatores que 
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determinam ou colaboram para que fenômenos ocorram (GIL, 2010; VERGARA, 

2013). 

 

3.1.4 Classificação em relação aos métodos utilizados 

 
Em relação ao método para levantamento e análise de dados, a pesquisa foi clas-

sificada como qualitativa pois foi desenvolvida por meio de estudo de caso, e por ser 

compatível para os casos em que a base de dados é limitada e existe escassez de 

dados históricos. Segundo Creswel (2007), a pesquisa qualitativa é desenvolvida no 

próprio ambiente estudado, sendo o foco da pesquisa as percepções e experiências 

dos participantes (especialistas) e a compreensão do significado que indivíduos ou 

grupos atribuem a uma determinada questão problemática. Portanto, para esta pes-

quisa foi estabelecido como método de pesquisa qualitativo o estudo de caso, devido 

às características predominantemente qualitativas dessa proposta de pesquisa, e pela 

condição favorável de disponibilidade dados no ambiente onde será realizado o expe-

rimento. 

O estudo de caso viabiliza a compreensão da realidade de uma organização ou 

de um grupo de indivíduos, onde o pesquisador analisa um determinado evento deta-

lhadamente (ALMEIDA, 2014; CRESWELL, 2007). Para Yin (2010), o estudo de caso 

representa a estratégia ideal para subsidiar o pesquisador em estudos de eventos em 

que tenha pouco controle e estão inseridos em algum contexto real. E Gil (2010) des-

creve como objetivos do estudo de caso: a) explorar situações reais e não delimitadas 

com clareza; b) manter o caráter unitário do objeto estudado; c) descrever o contexto 

investigado; d) elaborar hipóteses e desenvolver teorias.  

O estudo de caso foi o método qualitativo selecionado para esta pesquisa e se-

guirá detalhado no tópico seguinte. 

 

3.2 REVISÃO SISTEMÁTICA DA BIBLIOGRAFIA 

 
Para construir o conhecimento sobre o tema, a bibliografia do referencial teórico 

foi levantada por meio de revisão sistemática utilizando o método  Knowledge Deve-

lopment Process Construtivist (Pro-Know-C), desenvolvido pelo Laboratório de Meto-

dologias de Multicritério em Apoio à Decisão (LabMCDA) da UFSC (AFONSO et al., 

2012). 
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Segundo Azevedo (2013), o Pro-Know-C é composto por três etapas: i) escolha 

do portfólio de artigos a partir da investigação preliminar do tema, onde se seleciona 

as bases de dados e eixos de pesquisa; ii) análise bibliométrica do portfólio para se-

leção dos artigos que farão parte da pesquisa; iii) análise sistemática dos artigos do 

portfólio. Estas etapas foram efetuadas no período de janeiro a março de 2018, e 

complementadas no período de janeiro a outubro de 2019.  

Foi estabelecido o período cronológico de dez anos retroativos a partir do ano de 

2019, por constituir à maior meia-vida de periódicos relacionados ao tema engenharia 

civil, baseado em informações identificadas por Azevedo (2013) no Journal Citation 

Reports (JCR Science Edition). 

Inicialmente foi efetuada a busca nas bases de referências do Portal de Periódicos 

da Capes, por área de conhecimento da Engenharia, subárea Engenharia Civil, onde 

obteve-se trinta e cinco bases de referência. A partir dessas bases foram selecionadas 

doze que possuíam textos completos relacionados com os eixos de pesquisa. 

Após a seleção das bases de referência foram estabelecidos como eixos de pes-

quisa: “risk management”, “public construction” e “construction supervision”. A pes-

quisa com as palavras chaves resultou na seleção de artigos de interesse, que foram 

compilados para realizar a análise bibliométrica do portfólio formado. 

O levantamento do referencial teórico nacional foi efetuado por pesquisa ao site 

de banco de teses e dissertações da Capes, utilizando palavras-chaves relativas ao 

tema da pesquisa: “gerenciamento de riscos”, “obra pública”, “obra de construção civil” 

e “fiscalização de obra”. Desta forma, o conteúdo selecionado foi analisado e obteve-

se o portfólio dos trabalhos nacionais com aderência ao tema. 

O processo da revisão bibliográfica foi detalhado no Apêndice A, onde relaciona-

se os artigos internacionais e pesquisas nacionais correlatas levantadas. Observa-se 

que o material de leitura não se limitou às referências bibliográficas levantadas neste 

tópico, pois no decorrer da formação do referencial teórico, surgiram novas referências 

a partir de pesquisas bibliográficas narrativas adicionais efetuadas para complementar 

o embasamento teórico desta pesquisa.  

 

3.3 ESTABELECIMENTO DA AMOSTRA E DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 
Por conta da escolha do estudo de caso como método de pesquisa, o mesmo foi 

realizado em uma instituição pública federal de ensino (Instituto Federal de Educação 
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Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC)). O IFSC é uma autarquia federal, 

vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e tem sua sede e foro no município de 

Florianópolis (SC). O IFSC possui estrutura organizacional independente, sendo a 

mesma composta pelo Gabinete da Reitoria e cinco pró-reitorias, sediados no muni-

cípio de Florianópolis, e por vinte e dois câmpus, distribuídos em todas as regiões do 

Estado de Santa Catarina e que oferecem cursos (qualificação, técnico, graduação e 

pós-graduação) e ações de extensão.  

A Figura 11 apresenta o mapa com a distribuição dos câmpus do IFSC nas regiões 

do Estado de Santa Catarina. Em relação a estrutura organizacional do IFSC, destaca-

se a Pró-Reitoria de Administração, que é responsável pela gestão orçamentária, fi-

nanceira e de recursos humanos da Instituição, sendo também vinculado a essa Pró- 

-reitoria o Departamento de Obras e Engenharia (DOE/IFSC).  

 
Figura 11 - Distribuição regional dos Câmpus do IFSC 

 

Fonte: IFSC (IFSC, 2018) 

 
A configuração organizacional, a localização geográfica e o pelo fato autora per-

tencer ao quadro de servidores do IFSC, viabilizou o acesso a documentos e informa-

ções necessárias ao levantamento e tratamento de dados para a presente pesquisa. 

A formalização do propósito de realizar a pesquisa nas instalações do IFSC e efetuar 

consulta a dados e a pessoal vinculado à instituição foi efetuada por meio eletrônico 
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com o encaminhamento de carta de apresentação conforme , e elaboração de decla-

ração de anuência (Anexo A), que também fez parte dos pré-requisitos do Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC, para a avaliação e aprovação da 

pesquisa. 

 

3.3.1 O Departamento de Obras e Engenharia do IFSC (DOE/IFSC) 

 
O Departamento de Obras e Engenharia do IFSC (DOE/IFSC) foi implantado em 

2009, em decorrência da transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica 

de Santa Catarina (CEFET-SC) em IFSC em dezembro de 2008 (MARTINS, 2017). O 

DOE/IFSC é subordinado à Diretoria de Administração e à Pró-Reitoria de Adminis-

tração (PROAD) que por sua vez está vinculada diretamente ao Gabinete da Reitoria 

do IFSC, conforme é apresentado no organograma da Figura 12. 

 
Figura 12 - Organograma da Pró-Reitoria de Administração do IFSC 

 
Fonte: Adaptado de IFSC (2020) 

 
O DOE/IFSC tem, entre outras competências, a função de acompanhar e fiscalizar 

obras e serviços de engenharia, atuar junto à administração dos câmpus no que se 

refere ao desenvolvimento do plano urbanístico e de obras civis, prestar apoio e as-

sessoria técnica em engenharia, coordenar a elaboração de projetos, coordenar equi-

pes de execução e realizar outras atividades afins e correlatas (MARTINS, 2017). Na 

atualidade o DOE/IFSC é composto por uma Coordenação de Engenharia (COENGE),  
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cuja função é realizar e acompanhar todos os processos relacionados a novos empre-

endimentos de construção, reformas, ampliações, serviços referentes à manutenção 

e conservação patrimonial, e projetos demandados pelos câmpus e demais setores 

do IFSC. 

O corpo técnico do DOE/IFSC conta com 24 profissionais (inclusive a autora da 

pesquisa), compondo o quadro de quinze engenheiros civis, três engenheiros eletri-

cistas, um arquiteto e um técnico em edificações. Além desses profissionais, há alguns 

assistentes em administração para apoio nos trabalhos administrativos. A gestão do 

DOE/IFSC é exercida pelo Chefe do Departamento de Obras e Engenharia, e a gestão 

da COENGE é exercida pelo Coordenador de Engenharia. No Quadro 10 apresenta-

se a distribuição do corpo técnico conforme unidade de lotação, cargo e função: 

 

Quadro 10 - Corpo técnico do DOE/IFSC até o período de coleta de dados (julho de 2020) 

Lotação 
Nº de  

servidores 
lotados 

Cargo Função / Atividade 

Reitoria, Câmpus 
Florianópolis-Conti-

nente, Garopaba, La-
ges e Urupema (*) 

01 Engenheiro civil 
Chefe do Departamento de Obras e Enge-
nharia, fiscal de obra (gestor entrevistado 
nesta pesquisa) 

01 Arquiteto 
Coordenador de Engenharia, fiscal de 
obas 

04 Engenheiro civil 
Fiscal de obras* (01 engenheiro era ex-
gestor e foi entrevistado nesta pesquisa) 

03 
Engenheiro  
eletricista 

Projetos de engenharia, fiscal de obras 

02 
Técnico em  

administração 
Apoio administrativo 

Câmpus Chapecó, 
São Carlos, São Mi-
guel d’Oeste e São 
Lourenço d’Oeste (*) 

01 Engenheiro civil Fiscal de obras 

Câmpus Criciúma, 
Tubarão e Araranguá 
(*) 

01 Engenheiro civil Fiscal de obras 

Câmpus Florianópo-
lis (**) 

01 Engenheiro civil Chefe do Departamento de Infraestrutura 

01 
Técnico em  
edificações 

Coordenador de engenharia, fiscal de 
obras (gestor entrevistado nesta pesquisa) 

02 Engenheiro civil Fiscal de obras 

02 
Técnico em  

administração 
Apoio administrativo 

Câmpus Itajaí e Gas-
par (*) 

01 Engenheiro civil Fiscal de obras 

Câmpus Jaraguá do 
Sul e RAW (*) 

01 
 

Engenheiro civil Fiscal de obras 

Campus Joinville (*) 01 Engenheiro civil Fiscal de obras 

Câmpus Caçador, 
Canoinhas e Xanxerê 
(*) 

01 Engenheiro civil Fiscal de obras 

Câmpus São José e 
Palhoça (*) 

01 Engenheiro civil Fiscal de obras 

Legenda: [ * ] Engenharia regionalizada e atende mais de um câmpus; [ ** ] Engenharia centralizada 

em um campus. A autora encontra-se lotada na Reitoria do IFSC. Fonte: Adaptado de Tonin (2017) 
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Os 23 profissionais listados no Quadro 10, considerando a exclusão da autora, 

atuam subordinados ao DOE/IFSC, realizando atividades diretamente relacionadas ao 

setor público, realizando planejamento, projeto, execução e fiscalização de contratos 

de obras públicas e de serviços de engenharia. A lotação dos profissionais descrita 

como “Engenharia regionalizada” refere-se aos profissionais que atuam atendendo 

regiões com mais de um campus e “Engenharia centralizada” refere-se aos profissio-

nais que atendem apenas um câmpus do IFSC.  

Para o estudo de caso desta pesquisa foram selecionados 14 especialistas de 

engenharia entre o efetivo de profissionais demonstrado no Quadro 10, cuja experi-

ência e o conhecimento na função de fiscal de obras, subsidiou o levantamento de 

dados para atingir o que foi estabelecido para alguns objetivos específicos. No item 

seguinte serão abordados os métodos para alcance desses objetivos.  

 

3.3.2 Delimitação do estudo de caso 

 
Para viabilizar a compreensão da realidade e do desempenho das atividades de 

fiscalização de obras públicas do IFSC, foi realizada a seguinte delimitação do estudo 

de caso: 

 

• Estabeleceu-se a fase contratual da licitação de obra pública por correspon-

der à fase de atuação do fiscal de obras. 

• Foram consultados quatorze dos vinte e três especialistas de engenharia do 

IFSC, lotados em atividades de fiscalização de obras, a saber: um arquiteto, 

doze engenheiros civis e um técnico em edificações. 

• A partir dos quatorze especialistas selecionados, foram levantados dados de 

quatorze obras do IFSC em andamento ou recentemente concluída, sob a 

fiscalização desses profissionais. 

 
Cabe observar que o referencial do trabalho teve enfoque no processo de fiscali-

zação de obra pública. O porte e complexidade das obras estudadas foram coadju-

vantes e foi priorizado conhecer a conduta da fiscalização pautada em critérios técni-

cos e em diretrizes legais previstas em leis e normativos, independentemente da tipo-

logia da obra.  

No Quadro 11 são apresentados os perfis das obras que fizeram parte do estudo 

de caso dessa pesquisa. As obras mapeadas ocorreram no período de outubro de 
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2018 a novembro de 2020. Foram obras pertencentes ao calendário de demandas de 

obras e serviços de engenharia do DOE/IFSC e foram contratadas sob o Regime Di-

ferenciado de Contratação (RDC), não integrado, e por empreitada por preço global. 

 
Quadro 11 - Obras públicas previstas para o estudo de caso 

Código 

da obra 
Câmpus 

Classificação  

conforme o  

porte da obra 

Classificação  

conforme o  

preço da obra 

Situação da 

obra 

1 Caçador Acima de 1.001 m² > R$ 1.000.000,00 Recém concluída 

2 Florianópolis Inferior a 500 m² < R$ 500.000,00 Recém concluída 

3 Joinville Acima de 1.001 m² > R$ 1.000.000,00 Recém concluída 

4 Reitoria Inferior a 500 m² > R$ 1.000.000,00 Em andamento 

5 Araranguá De 501 a 1.000 m² > R$ 1.000.000,00 Recém concluída 

6 Itajaí Acima de 1.001 m² > R$ 1.000.000,00 Recém concluída 

7 Florianópolis Acima de 1.001 m² > R$ 1.000.000,00 Recém concluída 

8 Florianópolis De 501 a 1.000 m² < R$ 500.000,00 Recém concluída 

9 Florianópolis Inferior a 500 m² < R$ 500.000,00 Recém concluída 

10 Chapecó Inferior a 500 m² < R$ 500.000,00 Recém concluída 

11 
Reitoria/ 

Continente 
Acima de 1.001 m² < R$ 500.000,00 Em andamento 

12 São José Inferior a 500 m² < R$ 500.000,00 Recém concluída 

13 Jaraguá do Sul Inferior a 500 m² < R$ 500.000,00 Recém concluída 

14 Continente Inferior a 500 m² 
R$ 501.000,00 ≤ x ≤ 

R$ 1.000.000,00 
Em andamento 

Fonte: Elaborado pela Autora (2020)  

 
As 14 obras relacionadas no Quadro 11  foram selecionadas por terem sido fisca-

lizadas pelos quatorze especialistas em engenharia participantes desta pesquisa. A 

perfil da maioria das obras foi: i) localização no município de Florianópolis/SC; ii) área 

inferior a 500 m²; iii) custo da obra inferior a R$ 500.000,00; e iv) execução recém 

concluída (obras com data de conclusão inferior a noventa dias em relação a data do 

levantamento dos dados desta pesquisa, obtidos pelo questionário aplicado em 

agosto de 2019). 
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3.4 PROCEDIMENTOS E FERRAMENTAS PARA COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 
Neste tópico foram descritos os métodos abordados para os procedimentos e fer-

ramentas empregados para o alcance dos objetivos específicos desta pesquisa, rela-

cionando-os com os procedimentos que compuseram os processos de gerenciamento 

de riscos. 

 

3.4.1 “Descrever o processo de fiscalização em obras públicas” (objetivo espe-

cífico i) 

 
Neste objetivo específico foi descrito o processo de fiscalização de obras públicas 

para estabelecer o contexto em que a atividade de fiscalização está inserida, e tam-

bém conhecer e identificar as práticas realizadas no processo de fiscalização de obras 

em um empreendimento de construção civil de uma instituição pública de ensino, que 

compôs a delimitação para o estudo de caso desta pesquisa, sob o enfoque dos pro-

cessos que compõem o gerenciamento de riscos. 

Segundo a ABNT NBR ISO 31.000:2009 (ABNT, 2009), o estabelecimento do con-

texto externo e interno é o procedimento prévio do gerenciamento de riscos, com a 

finalidade de conhecer o relacionamento da organização com a sociedade e com ou-

tras instituições, e a influência desta relação nos objetivos do propostos (contexto ex-

terno), e também levantar os processos realizados internamente na organização (con-

texto interno) (AZEVEDO, 2013; TONIN, 2017).  

O levantamento do contexto externo, nas fiscalizações de obras públicas do IFSC, 

foi realizado a partir de revisão bibliográfica, consulta à legislação e normativos, aná-

lise documentos e, realização entrevista semiestruturada com os gestores do 

DOE/IFSC e da COENGE/IFSC, apresentada no Apêndice B. Esses procedimentos 

visaram: i) obter os critérios legais e regulatórias que envolvem a contratação e fisca-

lização de obras públicas, ii) conhecer o relacionamento e interação entre as partes 

interessadas no projeto (empreendimentos públicos a serem realizados) e a fiscaliza-

ção de obras; iii) descrever a captação de recursos e a distribuição orçamentária des-

tinada pela gestão do IFSC ao DOE/IFSC. 

Na sequência, o contexto interno foi levantado em consulta à documentação e 

sistemas, realização de entrevista semiestruturada (Apêndice B) com três gestores 

(chefe do DOE/IFSC, ex-chefe do DOE/IFSC e Coordenador da COENGE/IFSC), e 

aplicação de questionários (Apêndice C) a quatorze especialistas (fiscais de obras) 



105 

 

participantes do estudo de caso proposto. O objetivo desses procedimentos foi des-

crever a fase contratual de execução e de fiscalização de um empreendimento de 

construção civil de uma instituição pública de ensino, partindo do processo formal de 

contratação de obra pública. 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com roteiro desenvolvido a par-

tir das recomendações e, abrangendo os atributos para uma gestão de risco avan-

çada, previstos na ABNT NBR ISO 31.000:2009 (ABNT, 2009) e na ABNT NBR 

ISO/IEC 31.010:2012 (ABNT, 2012).  

 

3.4.2  “Identificar a responsabilidade técnica do fiscal de obra sob a ótica legal” 

(objetivo específico ii) 

 
A identificação da responsabilidade técnica do fiscal de uma obra pública permitiu 

relacionar todos os procedimentos e obrigações sob o ponto de vista legal para o 

cumprimento pleno dessa atividade, pautado pela conduta rigorosamente técnica, 

ética e em conformidade com legislação específica.  

Para isso, foi efetuado o levantamento das atribuições, requisitos e competências 

previstas para a função de fiscalização de obras públicas por meio de: i) revisão da 

bibliografia, e consulta às legislações que regulamentam as licitações do RDC, por ter 

sido a modalidade dos processos licitatórios adotado pelo IFSC na contratação das 

obras que embasaram os dados desta pesquisa; ii) levantamento de dados para iden-

tificar responsabilidades do fiscal de obras através de manuais de padronização edi-

tados por órgãos de fiscalização e de controle (TCU, CGU); iii) consulta a documentos 

internos do IFSC (mapeamento de processos de fiscalização do DOE/IFSC); iv) en-

trevista com a Chefia do DOE/IFSC e com os fiscais das obras participantes do estudo 

de caso, que identificou o conhecimento em relação a legislação, aos normativos e 

padronização de procedimentos internos. Os dados obtidos foram organizados em 

ações sequenciadas para subsidiar a elaboração do mapeamento do processo, 

usando ferramentas computacionais de apoio. 

 

3.4.3 “Identificar os riscos negativos mais severos registrados em pesquisas 

realizadas especificamente para o setor público” (objetivo específico iii) 

 
A pesquisa foi baseada nos riscos mais severos, correspondentes às ameaças 

levantadas na pesquisa recentemente realizada por Tonin (2017). A referida pesquisa  
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levantou quarenta e um riscos negativos (ameaças), dos quais vinte e nove foram 

classificados como tendo alto nível de severidade para obras do setor público com as 

mesmas características do estudo de caso desta pesquisa. No Quadro 12 relaciona-

se esses riscos negativos mais severos, que foram analisados nesta dissertação, se-

lecionados pela autora em correlação aos riscos apresentados por Tonin (2017). Os 

códigos do Quadro 12 correspondem aos originários da pesquisa de Tonin (2017) para 

manter a correlação para a análise posterior dos resultados deste estudo de caso, 

desenvolvido na fase contratual de obras públicas. 

 
Quadro 12 - Riscos negativos mais severos selecionados na pesquisa de Tonin (2017) 

Código Descrição 

R02 Grande variação dos preços dos insumos.  

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 

R04 
Frequentes alterações por parte do órgão público na priorização para realização das obras 
e dos respectivos processos licitatórios.  

R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 

R07 
Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do projeto pelo órgão público 
contratante. 

R08 Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de recursos financeiros. 

R09 
Divergência entre os interesses políticos e as necessidades do departamento técnico (en-
genharia). 

R10 Definição do escopo da obra não é clara ou apresenta lacunas. 

R12 Falhas de planejamento na elaboração do cronograma. 

R13 
Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada vinculação entre as 
atividades. 

R14 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer da execução da 
obra. 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos materiais e serviços necessários para realiza-
ção da obra. 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 

R19 Baixa produtividade dos operários. 

R21 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público contratante durante 
execução da obra. 

R22 
Incompatibilidades entre as diferentes disciplinas de projetos de engenharia ou falhas de 
concepção do projeto (design). 

R23 
Ausência de verificação e validação dos projetos de engenharia contratados pelo órgão 
público. 

R24 Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco experientes. 

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e documentos técnicos 
para licitação. 

R26 
Especificações genéricas nos memoriais descritivos e projetos de engenharia não permi-
tindo a verificação da qualidade mínima exigida para os materiais. 

R27 
Desconhecimento das condições e características do solo na região de realização da 
obra. 

R28 Aumento dos custos de mão de obra. 

R30 
Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos trabalhos executados 
pelo empreiteiro. 

R32 
Interferências externas realizadas por outras partes interessadas (diretores, chefes, usuá-
rios).  

R33 Erros, omissões ou inconsistências nos documentos técnicos fornecidos na licitação. 

R34 Desconsideração de restrições ambientais. 

R36 Apresentação de preços muito baixos no momento da licitação.  

R40 
Indisponibilidade de softwares e ferramentas no ambiente de trabalho para auxiliar a ela-
boração dos documentos técnicos necessários para licitação. 

R41 
Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capacitar os servidores responsáveis pela 
montagem dos processos licitatórios e fiscalização das obras. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Tonin (2017) 
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A oportunidade de aplicar as técnicas do gerenciamento de riscos na fase de exe-

cução do contrato de um empreendimento público de construção civil foi motivada 

pelo fato de não ter sido detectada na bibliografia pesquisada análise específica para 

o gerenciamento de risco com o objetivo de apoiar a atividade de fiscalização de obras 

públicas, sob o enfoque da sua atribuição técnica e da responsabilidade legal. Por-

tanto, ao analisar os riscos na execução de obras públicas pretende-se viabilizar que 

o contrato seja concluído de acordo com os objetivos estabelecidos para as perspec-

tivas de custo, tempo e qualidade. 

Os riscos levantados por Tonin (2017) são relacionados na íntegra no Apêndice 

D foram organizados em questionário para análise qualitativa apresentado no Apên-

dice C, onde foram avaliados sob o ponto de vista da fiscalização da fase de execução 

da obra pública. 

Após a avaliação, os vinte e nove riscos mais severos foram classificados para 

subsidiar os dados a serem aplicados no objetivo específico subsequente para o de-

senvolvimento da análise. Os riscos mapeados nesta etapa foram registrados em pla-

nilha para análise qualitativa de risco (Quadro 13), e foram reavaliados baseados na 

resposta dos quatorze especialistas em engenharia atuantes em fiscalização de 

obras, selecionados para este estudo. 

 
Quadro 13 - Exemplo de planilha de análise qualitativa de risco 

Análise de riscos na fase contratual de uma obra pública 
Identificação do projeto: 
Etapa do projeto: 

Identificação  
de riscos 

Avaliação qualitativa do risco 

Cód. 
Descrição 
do risco 

Impacto Probabilidade 

Custo 
Crono-
grama 

Qualidade 
Rara 
(1) 

Baixa 
(2) 

Possível 
(3) 

Muito 
possível 

(4) 

Fre-
quente 

(5) 

R01 
Descrição 
do risco 01 

(1 a 5) (1 a 5) (1 a 5)      

R02 
Descrição 
do risco 02 

(1 a 5) (1 a 5) (1 a 5)      

R03 
Descrição 
do risco 03 

(1 a 5) (1 a 5) (1 a 5)      

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 

Rn 
Descrição 
do risco “n” 

(1 a 5) (1 a 5) (1 a 5)      

Fonte: Adaptado de Salles Júnior et al. (2010) 
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3.4.4 “Desenvolver matriz de risco para o processo fiscalização” (objetivo es-

pecífico iv) 

 
O desenvolvimento da matriz de risco passou por etapas fundamentadas nos pro-

cessos de gerenciamento de riscos, e são detalhadas na sequência: 

 

3.4.4.1 Ações preliminares 

 
O gerenciamento de riscos foi aplicado na fase contratual do processo licitatório, 

onde ocorre a execução da obra pública, e corresponde à fase de atuação do fiscal 

de obra formalmente designado para acompanhar o contrato. 

Os dados levantados a partir dos questionários (Apêndice C) respondidos pelos 

quatorze especialistas permitiram à pesquisadora efetuar da análise qualitativa dos 

riscos negativos severos pré-selecionados na pesquisa de Tonin (2017), ao serem 

classificados sob o ponto de vista de sua influência durante a fase de execução da 

obra, para posterior definição de ações por parte do fiscal de obra. Neste estudo foram 

analisados apenas os riscos negativos que representam ameaças ao alcance dos ob-

jetivos do contrato nas áreas de custo, tempo e qualidade. 

 

3.4.4.2 Classificação e avaliação dos riscos levantados para a fase de execução de 

uma obra pública (contrato) 

 
Os dados levantados pelos fiscais atuantes nas obras relacionadas no Quadro 11, 

foram tratados com o auxílio da técnica Delphi, que é um método recomendado pelo 

PMBOK® (PMI, 2017) e pela ABNT NBR ISO 31.000:2009 (ABNT, 2009), e referenci-

ado em vários trabalhos e pesquisas correlatas (ELY, 2016; FIRMENICH, 2017; 

TONIN, 2017; XU et al., 2010), para uniformizar dados obtidos a partir da  aplicação 

de questionários junto aos especialistas.  

Os especialistas do DOE/IFSC, responsáveis pelas obras a analisadas, constituí-

ram o grupo pesquisado por serem os principais agentes no monitoramento de riscos 

na fase contratual. O uso da experiência e do conhecimento desses profissionais na 

função de fiscalização de obras contribuiu para reavaliar na prática, o acompanha-

mento da execução do contrato, os valores atribuídos à probabilidade de ocorrência e 

impacto para riscos severos a partir da lista de riscos pré-estabelecida pela pesquisa-

dora (Apêndice D) baseada no modelo desenvolvido por Tonin (2017), que considerou 
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os riscos negativos (ameaças) que podem causar impactos nas áreas deste estudo 

(custo, tempo e qualidade). 

A avaliação prática foi efetuada a partir das respostas dos especialistas ao ques-

tionário do Apêndice C, a partir dos efeitos da ocorrência dos riscos mais severos, 

identificados no decorrer da execução da obra e registrados em diversos documentos 

(edital de licitação, contrato, diário de obra, atas de reunião, medições). A análise 

qualitativa dos riscos avaliados na fase de execução da obra, foi feita com uso de uma 

escala tipo Likert adaptada por Tonin (2017), composta por cinco pontos e pelos pa-

râmetros de conversão para as escalas relativas de probabilidade e impacto provoca-

dos nas áreas avaliadas neste estudo, conforme demonstrado no Quadro 14.  

 
Quadro 14 - Escala tipo Likert para probabilidade e impacto (com referenciais) 

Número 
da  

escala 
Likert 

Escala relativa para 
PROBABILIDADE 

Escala  
relativa 

para 
 IMPACTO 

Referencial 
para  

IMPACTO em 
CUSTO 

Referencial 
para IMPACTO 

em TEMPO 

Referencial para  
IMPACTO em  
QUALIDADE 

1 Rara 
Muito 
baixo 

Aumento insig-
nificante do 

custo 

Aumento insigni-
ficante do tempo 

Degradação pouco 
notável da qualidade 

2 Baixa Baixo 
< 10 % de au-

mento do 
custo 

< 5 % de au-
mento do tempo 

Somente instalações 
muito exigentes são 

afetadas 

3 Possível Moderado 
10 a 20 % de 
aumento do 

custo 

5 a 10 % de au-
mento do tempo 

Redução da quali-
dade e requer a apro-
vação do contratante 

4 Muito possível Alto 
20 a 40 % de 
aumento do 

custo 

10 a 20 % de 
aumento do 

tempo 

Redução da quali-
dade inaceitável pelo 

contratante 

5 Frequente Muito alto 
> 40 % de  

aumento do 
custo 

> 20 % de au-
mento do tempo 

Produto final do pro-
jeto é efetivamente 

inútil 

Fonte: Tonin (2017) 

 
Observa-se que o intuito do uso da mesma ferramenta de análise qualitativa em-

pregada no modelo de referência desta pesquisa, foi de reduzir a variação decorrente 

do uso de outras configurações para os mesmos parâmetros. Os parâmetros do Qua-

dro 14, permitiram atribuir valores dentro da escala Likert (1 a 5) para os riscos mais 

severos, quando avaliados na fase de execução do contrato. Para isso, os especialis-

tas representados pelos fiscais das obras selecionadas para o estudo de caso, atribu-
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íram valores para probabilidade de ocorrência e impacto no âmbito do custo (orça-

mento), tempo (cronograma) e qualidade (escopo), cujo exemplo desse levantamento 

de dados é apresentado no Quadro 15. 

 
Quadro 15 - Exemplo de coleta de dados para análise qualitativa dos riscos 

Risco Probabilidade 
Impacto 

Custo Tempo Qualidade 

R01 (1 a 5) (1 a 5) (1 a 5) (1 a 5) 

R02 (1 a 5) (1 a 5) (1 a 5) (1 a 5) 

R03 (1 a 5) (1 a 5) (1 a 5) (1 a 5) 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 

 Rn... (1 a 5) (1 a 5) (1 a 5) (1 a 5) 
Fonte: Tonin (2017) 

 
Após a uniformização dos dados obtidos na consulta à opinião especializada, o 

passo seguinte foi a atualização das matrizes de riscos. Os riscos levantados na fase 

contratual da obra pública, foram alinhados para dar maior precisão à priorização de 

riscos em função da severidade (grau de risco) calculada para os mesmos. O Quadro 

16 demonstra o índices numéricos de conversão da escala Likert para índices numé-

ricos representativos para probabilidade e impacto recomendados pelo PMBOK® 

(PMI, 2017) e referenciado no modelo de Tonin (2017), e que foram utilizados nesta 

pesquisa para manter os parâmetros empregados na identificação da pré-lista de ris-

cos referenciada no Apêndice D. 

 
Quadro 16 - Conversão da escala Likert para índices numéricos 

Número da 
escala Likert 

Índice numérico para 
PROBABILIDADE 

Índice numérico 
para IMPACTO 

1 0,10 0,05 

2 0,30 0,10 

3 0,50 0,20 

4 0,70 0,40 

5 0,90 0,80 

Fonte: Tonin (2017) 

 
A partir da conversão para índices numéricos efetua-se o cruzamento dos valores 

de impacto com os valores de probabilidade para obter-se os valores referentes à 

severidade, demonstrados na Figura 13. 
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Figura 13 - Valores de severidade 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Tonin (2017) 

 
Com os dados numéricos convertidos foi possível elaborar matrizes de riscos para 

as obras fiscalizadas. Da matriz de risco representada na Figura 13 obtêm-se os va-

lores de severidade categorizados em três níveis: 

 

• Baixo risco: coeficiente de risco de 0,01 a 0,05. 

• Médio risco: coeficiente de risco de 0,06 a 0,14. 

• Alto risco: coeficiente de risco de 0,18 a 0,72. 

 
Com as matrizes de riscos atualizadas em função dos dados coletados durante a 

fase de a execução de uma obra pública, as principais ameaças que tem a maior 

probabilidade de ocorrência e o maior impacto no resultado do empreendimento foram 

priorizadas, gerando informações que subsidiaram as ações do fiscal de obras ao 

longo do processo de fiscalização para o tratamento mais eficiente e eficaz do risco. 

 

3.4.4.3 Ações para os riscos negativos classificados na matriz de riscos 

 
Os riscos negativos foram priorizados por sua severidade e foram alocados em 

categorias organizadas por valor global da obra, porte (área em metros quadrados) e 

forma de atuação dos especialistas fiscais de obra que participaram deste estudo (en-

genharia regionalizada ou engenharia centralizada). Buscou-se com isso dar maior 

visibilidade ao processo, para viabilizar ao fiscal agir de forma proativa, célere e ante-

cipada, e planejar respostas prévias no caso da ocorrência dos eventos de riscos. 

Com as principais ameaças representadas por riscos negativos qualificados nas ma-
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trizes de riscos, viabiliza-se ao fiscal, na fase de execução da obra, planejar a fiscali-

zação e acompanhar a execução da obra, por meio de ações de controle que previ-

nam, reduzam ou transfiram a terceiros os efeitos negativos dos riscos severos, ao 

impactarem os objetivos do contrato nas perspectivas de custo, tempo e qualidade. 

 

3.4.5 “Propor diretrizes para implementação do gerenciamento de risco” (obje-

tivo específico v) 

 
A proposição de diretrizes para implementação do gerenciamento de risco foi con-

siderada de caráter orientativo, e baseou-se no contexto interno da instituição pública 

pesquisada. Portanto, a intenção foi propor aos gestores das atividades de fiscaliza-

ção de obra, diretrizes que contribuam para que o gerenciamento de riscos faça parte 

do processo de fiscalização com foco na garantia do cumprimento do objeto por meio 

do enfoque nas perspectivas traçadas para o custo conforme orçado, tempo dentro 

do cronograma e qualidade conforme escopo declarado. Cabe observar que as dire-

trizes servirão para subsidiar a iniciativa de implementação do gerenciamento de risco 

no setor público, mas requererão constante aprimoramento e melhoria contínua, pela 

característica dinâmica inerente aos processos de gerenciamento de riscos. 

No que tange ao setor público, a revisão bibliográfica sistemática efetuada corro-

borou com a afirmativa de que até o presente estudo ainda são escassos os trabalhos 

que tenham abordado e apresentado diretrizes e ações voltadas ao gerenciamento de 

riscos para obras públicas. A pesquisa desenvolvida por Caldeira (2015) abordou a 

modalidade do RDC Integrado, porém não estruturou diretrizes para as fases de uma 

obra pública. No trabalho Araújo (2012) abordou as etapas de identificação e análise 

de riscos para contratos de obras públicas de reforma e não elaborou diretrizes para 

o gerenciamento de riscos. A pesquisa de Tonin (2017) elaborou diretrizes para o 

gerenciamento de riscos em obras públicas, identificando a fase da licitação em que 

o risco é gerado, porém não analisou a efetividade das diretrizes quando aplicadas na 

execução efetiva de uma obra pública. 

O capítulo referente ao método de pesquisa é encerrado aqui, e na sequência 

apresentam-se as etapas referentes à análise se riscos na execução de obras públi-

cas sob o foco da fiscalização, fundamentado nos objetivos específicos desta pes-

quisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Este capítulo apresenta os resultados alcançados na pesquisa, por meio da co-

leta, tratamento e análise dos dados obtidos na aplicação do método definido. Os re-

sultados partiram do problema que originou a pesquisa que teve como objetivo res-

ponder as questões de como o fiscal de obras públicas pode contribuir para a gestão 

de risco ao monitorar a execução e o cumprimento do contrato na fase de execução 

de uma obra pública. Para responder aos questionamentos foi estabelecido como ob-

jetivo geral efetuar a análise de riscos na execução de obras públicas na ótica da 

fiscalização. 

Para estruturar o fluxo da pesquisa, o objetivo geral foi decomposto em cinco 

objetivos específicos que seguirão as seguintes etapas: 1 – Entrada, 2 – Processos e 

2 – Saída. A Figura 14 apresenta o fluxograma da estrutura de elaboração do resul-

tado da pesquisa. 

 
Figura 14 - Fluxograma do desenvolvimento dos resultados da pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2020) 
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Os objetivos específicos serão detalhados nos itens subsequentes, com a des-

crição dos procedimentos adotados para a obtenção dos dados que levaram aos re-

sultados alcançados. A finalidade foi descrever os procedimentos, a obtenção de da-

dos e as conclusões, para desta forma viabilizar que as discussões acompanhem as 

etapas da pesquisa. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS 

PÚBLICAS 

 
A descrição e compreensão do processo de fiscalização em obras públicas foi 

efetuada por meio do estabelecimento do contexto interno e externo da instituição 

estudada, para desta forma, obter o conhecimento de suas características e a com-

preensão da dinâmica do processo de fiscalização de uma obra pública. Os dados 

foram levantados por pesquisa documental e de entrevista semiestruturada com três 

gestores de engenharia do IFSC.  

Os gestores foram identificados como: Gestor 1 – chefe anterior do DOE; Ges-

tor 2 – chefe atual do DOE; e Gestor 3 – chefe da Coordenação de Engenharia do 

Câmpus Florianópolis do IFSC. Esses gestores auxiliaram na compreensão do nível 

de maturidade e do conhecimento em relação aos processos de gerenciamento de 

riscos voltados à fiscalização de contratos de obras públicas, pois também atuavam 

como fiscais de obras. Para as entrevistas foi utilizado o roteiro apresentado no Apên-

dice B, composto por: 

 

• Parte 1 – Identificação do participante da entrevista para conhecer o perfil 

profissional. 

• Parte 2 – Identificação do conhecimento sobre gerenciamento de riscos pe-

los participantes da entrevista para conhecer a experiência sobre gerencia-

mento de riscos. 

• Parte 3 – Levantar dados do contexto externo e interno sob a ótica dos 

gestores de engenharia da Instituição e fiscais de obra. 

 
Para a realização das entrevistas e para aplicação dos instrumentos de coleta 

de dados, foi necessário previamente providenciar autorizações junto à instituição do 

estudo de caso (IFSC) e ao comitê de ética da UFSC (CEPSH-UFSC), por caracterizar 
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pesquisa com seres humanos. O fluxograma do processo para a realização das eta-

pas deste objetivo específico foi representado na Figura 15: 

 
Figura 15 - Fluxograma do processo de descrição do contexto interno e externo 

 

Fonte: Elaborada pela Autora (2020) 

 
As entradas do processo corresponderam aos Termos de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), presente no Apêndice E, e à entrevista para a descrição do 

contexto interno e externo IFSC (Apêndice B). 

O TCLE e a entrevista foram submetidos em julho de 2019 ao CEPSH-UFSC 

para autorização, previamente à coleta de dados. Após a autorização do CEPSH-

UFSC em agosto de 2019, o TCLE e os questionamentos da entrevista foram respon-

didos pelo chefe anterior do DOE (Gestor 1), pelo chefe atual do DOE (Gestor 2) e 

pelo chefe da Coordenação de Engenharia do Câmpus Florianópolis do IFSC (Gestor 

3). 

A saída do processo apresentado na Figura 15, foi o resultado das entrevistas 

com os três gestores de engenharia para conhecer o contexto que envolve as etapas 

da fiscalização de obras. As etapas para a aplicação da entrevista semiestruturada 

foram:  
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i. Solicitação de autorização junto ao IFSC (Anexo A) em outubro de 2018, 

por meio de abertura de processo formal, para obter autorização para efe-

tuar a pesquisa utilizando informações coletadas junto a servidores da 

instituição. Esta autorização consistiu em pré-requisito para submeter o 

projeto de pesquisa qualificado ao CEPSH-UFSC.  

ii. Submissão ao CEPSH-UFSC dos TCLE para efetuar a entrevista (Apên-

dice E)  e aplicar o roteiro (Apêndice B). 

iii. Aprovação do CEPSH-UFSC para a realização da pesquisa no IFSC 

(Anexo B). 

 
Após a liberação do CEPSH-UFSC, as entrevistas com os três gestores foram 

agendadas e realizadas para efetuar o levantamento dos dados (identificar o contexto 

da instituição do estudo de caso). Conforme preconiza a ABNT NBR ISO 31.000:2009 

(ABNT, 2009), o estabelecimento do contexto é definido como atividade preliminar do 

processo genérico da gestão de risco para conhecer os aspectos e peculiaridades que 

podem interferir no gerenciamento de riscos  em uma organização. Nesse aspecto, 

Azevedo (2013) e Tonin (2017) reportam-se à necessidade em desdobrar o levanta-

mento do contexto em interno e externo. 

Baseado nesse critério, o resultado da entrevista com os três gestores do es-

tudo de caso delimitado para a fase contratual de obras públicas realizadas no IFSC, 

incluiu o levantamento do contexto interno e externo da instituição, para identificar o 

nível de conhecimento dos gestores, sobre gerenciamento de risco, e os resultados 

são descritos nos itens seguintes. 

 

4.1.1 Perfil dos entrevistados - resultados obtidos 

 
As entrevistas foram realizadas durante o mês de agosto de 2019, após o pa-

recer favorável do CEPSH-UFSC emitido no dia 06 desse mês. Os gestores foram 

entrevistados entre os dias 07 a 16 de agosto de 2019, com agendamento prévio de 

local e horário. 

Dois gestores foram entrevistados na Reitoria e um no Câmpus Florianópolis 

do IFSC, e responderam às perguntas do roteiro de entrevista relacionado no Apên-
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dice B. As respostas foram gravadas em áudio e as informações geradas foram com-

piladas de forma a compreender o contexto em que a instituição está inserida para a 

identificação do grau de conhecimento sobre gerenciamento de riscos. 

A primeira parte da entrevista levantou dados referentes à identificação dos 

gestores. O gestor 01 e o gestor 02 são engenheiros civis, e o gestor 03 é técnico em 

edificações e cursava engenharia civil na época de execução da pesquisa. São servi-

dores públicos do IFSC há mais de cinco anos. Em relação ao perfil de atuação no 

IFSC, a gestor 01 ocupou anteriormente a função de chefe do DOE e no período da 

coleta de dados desta pesquisa atuava como fiscal de obras, o gestor 02 atuava como 

chefe do DOE em exercício, e o gestor 03 ocupava a função de Coordenador de En-

genharia do Câmpus Florianópolis do IFSC.  

Os três gestores atuam há cerca de quatro anos na área de gestão de enge-

nharia no IFSC, e também exercem a função de fiscais de contratos de obra pública 

(Quadro 10). Os gestores 01 e 02 informaram que atuaram anteriormente no setor 

privado, e possuem experiência em planejamento, projeto e execução de obras priva-

das. Dos três gestores, somente o gestor 03 não possuía experiência anterior como 

prestador de serviço do setor privado na execução de obras para órgãos públicos. 

 

4.1.2 Resultado do levantamento do conhecimento sobre gerenciamento de ris-

cos por parte dos gestores de engenharia do IFSC 

 
A segunda parte da entrevista procurou levantar informações a respeito do co-

nhecimento dos gestores sobre o gerenciamento de riscos. Os gestores informaram 

terem conhecimento empírico sobre o tema. No entanto, os gestores 01 e 02 informa-

ram ter experiência na área de gerenciamento de projetos. Esta experiência foi adqui-

rida por meio de especialização na área de gestão, e pelo conhecimento das fontes 

referenciais do assunto, como o PMBOK® (PMI, 2017).  

O conceito de risco é bem assimilado pelos gestores, pois a visão de risco está 

associada às ameaças ao objetivo do projeto. E relação às ameaças, as mais citadas 

corresponderam às que se referem a falhas no planejamento, no projeto e nas espe-

cificações. Houve unanimidade em apontar o projeto deficiente e o tempo curto para 

o planejamento do futuro empreendimento, como principal gerador de riscos. Os ges-

tores também manifestaram não ter experiência teórica em processos de gerencia-

mento de riscos. 
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4.1.3 Levantamento do contexto externo – alocação de recursos 

 
Nesta parte da entrevista, os gestores responderam como funciona a alocação 

dos recursos provenientes do Governo Federal, cujas respostas compiladas são rela-

tadas a seguir. Anualmente, o Governo Federal elabora a Lei Orçamentária Anual 

(LOA) para fixar as despesas e estimar as receitas previstas para o ano subsequente. 

A LOA também estabelece como esses recursos serão distribuídos entre os Ministé-

rios do Poder Executivo, e entre estes, o Ministério da Educação do qual os Institutos 

Federais fazem parte.  

Os recursos públicos aplicados nas obras do IFSC provêm, na maior parte, do 

Ministério da Educação (MEC). O Governo Federal disponibiliza recursos exclusivos 

para a aplicação em investimentos e custeios, denominados 20RG. Estes recursos 

são destinados a investimentos, sendo o caso de novas obras e da aquisição de equi-

pamentos. Para reformas e adequações, a instituição utiliza rubricas específicas de 

custeio.  

Outra fonte de recursos para a execução de obras e serviços de engenharia é 

o Termo de Execução Descentralizada (TED).  Esses recursos têm origem na trans-

ferência de crédito de órgão, ou entidade da Administração Pública Federal, para outro 

órgão federal da mesma natureza ou autarquia, fundação pública ou empresa estatal 

dependente (BRASIL, 2016), neste caso, o IFSC.  

São recursos alocados mediante a apresentação de projetos de investimentos 

e que fazem parte do planejamento macro do IFSC, cuja aprovação acontece medi-

ante a submissão a instâncias superiores do MEC. Cada câmpus do IFSC faz o seu 

planejamento para a Reitoria repassar suas necessidades orçamentárias para o MEC. 

Os câmpus do IFSC planejam seus respectivos orçamentos e definem suas priorida-

des de aplicação, conjuntamente com a Reitoria.  

Entre o final do ano corrente (dezembro) até o início do ano subsequente (de 

janeiro a fevereiro), é feito o balanço das obras prioritárias para a instituição. A gestão 

do IFSC pleiteia junto ao MEC os recursos anuais para o instituto. As obras somente 

são planejadas e executadas com a garantia dos recursos assegurados por parte do 

MEC. 

Segundo os gestores de engenharia do IFSC, o prazo para uso dos recursos é 

anual. A ocorrência de qualquer alteração nos valores alocados por parte da fonte do 

governo, além de ser muito rara, caso ocorra é por iniciativa do gestor do MEC. 
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4.1.4 Levantamento do contexto interno - descrição da fase contratual e res-

ponsabilidades do fiscal de obra 

 
No processo de contratação, os gestores identificaram como partes interessa-

das: o IFSC, a sociedade e as empresas contratadas. Descreveram que o IFSC possui 

setores administrativos subordinados à PROAD, sendo responsáveis pela contratação 

das obras públicas e dos serviços de engenharia. Estes setores são: Departamento 

de Compras, Departamento de Contratos e Departamento de Obras e Engenharia. 

Este último, é o setor responsável por gerenciar, planejar e fiscalizar a demanda de 

obras da instituição.  

Outra visão compartilhada pelos gestores foi que o gerenciamento de riscos 

ainda não é um procedimento institucionalizado no IFSC, para a contratação de obras. 

Empiricamente, esses setores preocupam-se em mapear as possíveis ameaças que 

podem prejudicar o bom andamento na execução do contrato. Nesse sentido, reco-

nhecem que o planejamento, o projeto, o orçamento e o cronograma de uma obra, 

quando bem estudados, elaborados e detalhados, são elementos importantes para o 

mapeamento, mitigação ou eliminação de riscos. Isso contribui para que ao iniciar a 

fase contratual, isto é, de execução da obra, o fiscal tenha maior controle das pers-

pectivas tempo, custo e qualidade, para o sucesso no alcance do objeto do contrato.  

Os gestores, também relataram os meios de controle que dão apoio à fiscaliza-

ção na fase contratual, atuando na aferição do bom cumprimento do contrato, bem 

como na detecção de não conformidades. São órgãos de controle externos à PROAD, 

dos quais cita-se:  

 
a) Procuradoria-Geral Federal (PGF) – tem entre suas atribuições, ana-

lisar o processo de contratação no âmbito jurídico;  

b) Auditoria interna - atua reativamente nos processos de contratação a 

partir de demandas programadas (amostragem);  

c) Ministério da Educação (MEC) – controle do andamento da fase con-

tratual por meio do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e 

Finanças do Ministério da Educação no Brasil (SIMEC) - é uma ferra-

menta que permite ao MEC planejar o Orçamento público no que diz 

respeito aos gastos em educação do Governo Federal (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, 2020).  
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O SIMEC é alimentado com dados de todas as obras desde a fase licitatória 

até a conclusão do contrato, proporcionando dados para análise e planejamento da 

distribuição dos recursos públicos direcionados à área da educação. 

Sobre a definição das prioridades para o ano subsequente, os Gestores infor-

maram que o dirigente do IFSC solicita ao MEC a alocação de recursos para a sua 

demanda interna, na qual inclui-se o plano de execução de obras do período. As obras 

definidas como prioritárias para a realização, são previamente distribuídas aos enge-

nheiros (especialistas) que também participam da elaboração do processo de contra-

tação (licitação) e posteriormente farão a fiscalização da obra na fase contratual.  

A estrutura organizacional do DOE/IFSC foi apresentada no item 3.3.1. Todos 

os engenheiros e arquitetos atuam na fiscalização de contratos para execução de 

obras e de serviços de engenharia. Essa demanda é distribuída de acordo com as 

aptidões, experiência profissional e a capacidade operacional da equipe de engenha-

ria. 

Segundo os gestores de engenharia, a fase contratual delimitada para o estudo 

de caso deste trabalho possui as seguintes etapas: i) assinatura do contrato; ii) reu-

nião preliminar para definir diretrizes conforme as características da obra e do funcio-

namento do câmpus; iii) acompanhamento; iv) recebimento da obra; v) encerramento 

do contrato. 

Na fase contratual, ações relacionadas ao gerenciamento de risco são pratica-

das de forma empírica, com a disseminação de boas práticas por meio de reuniões 

setoriais e encontros anuais dos servidores do DOE/IFSC. Nestes eventos, as expe-

riências positivas e negativas são compartilhadas para que todos tenham conheci-

mento, principalmente daquelas que podem gerar procedimentos que impeçam ou 

reduzam as ameaças ao bom cumprimento do contrato.  

Outras ferramentas também servem como registros formais de ocorrências, 

como exemplo tem-se os diários de obra, os relatórios de fiscalização, as atas de 

reunião para registrar ocorrências no decorrer da execução do contrato.  

Nas entrevistas, os gestores ao serem questionados sobre como o fiscal de 

obra contribui para o cumprimento do custo estabelecido, foi respondido que o fiscal, 

ao ter conhecimento pleno do contrato, terá clareza de como a obra deverá evoluir. 

Desta forma, terá condições de antecipar situações que possam representar aumento 

de custo. Na perspectiva de tempo, o acompanhamento rigoroso em relação ao cami-
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nho crítico, proporciona ao fiscal ficar atento ao bom andamento do cronograma, aler-

tando o contratante quanto às ameaças ao cumprimento do prazo estabelecido, com 

antecedência compatível com o tempo hábil para providências. Quanto à perspectiva 

qualidade, os gestores foram unânimes em considerar que o fiscal contribui para o 

alcance desse objetivo contratual, pelo conhecimento pleno do processo que fiscaliza, 

e pelo acompanhamento rigoroso. O planejamento, o projeto bem elaborado, o sis-

tema construtivo adequado à obra a ser executada, foram considerados pelos gesto-

res, como pontos comuns de suma importância para o alcance da qualidade. Os ges-

tores corroboram com o ponto de vista de que os problemas relacionados à má quali-

dade, em obras públicas, decorrem em grande parte das deficiências na fase de pla-

nejamento (projetos e especificações deficientes), como há relato nas conclusões do 

item 4.6 desta dissertação. 

Apesar da experiência profissional da equipe, as capacitações voltadas à atu-

alização dos fiscais, não ocorre simultaneamente às mudanças de normas e leis. A 

dificuldade de atualização do conhecimento nesta área, por conta de restrição orça-

mentária, foi apontada pelos gestores como uma das dificuldades que prejudicam a 

implantação do comportamento voltado ao gerenciamento de riscos. No entanto, o 

DOE/IFSC tem como diretriz envolver o fiscal de obras nas etapas principais do pla-

nejamento da obra e da fase interna da licitação. O fiscal participa da elaboração das 

especificações técnicas da obra a ser licitada. Isso representa vantagem e promove, 

mesmo que de forma empírica, o comportamento favorável ao gerenciamento de ris-

cos, pois permite que o fiscal antes de fiscalizar a obra obtenha conhecimento pleno 

e antecipado do contrato, e desta forma, tenha condições de detectar situações críti-

cas da obra que possam gerar ameaças. Entretanto, na conclusão do contrato, não é 

parte da rotina fazer avaliação constante dos resultados realizados em relação ao 

projetado, para identificar principalmente o que ficou aquém do projetado (ameaças 

ocorridas), as causas e consequências (impacto) e como foi solucionado (antecipar 

riscos para eliminar ou mitigar danos).  

Os outros setores que atuam na fase contratual do IFSC, que são, o Departa-

mento de Contratos e o Departamento de Orçamento e Finanças, integram-se ao pro-

cesso via sistema informatizado agilizando a troca de informações. Porém, a interface 

desses setores com o DOE ainda não está consolidada e operacionalizada. Para os 

gestores, esta situação representa fragilidade para o gerenciamento de risco, que ins-

trui ser necessário que todos os atuantes tenham conhecimento de seus papéis nas 
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etapas do processo, para possibilitar que os riscos sejam detectados, analisados, 

mensurados, tratados e controlados (PMI, 2017; ABNT, 2009). 

Como mecanismos de controle o DOE os gestores informaram que mantém 

rotinas para a fiscalização dos contratos das obras. As principais rotinas são: i) reali-

zação de reuniões setoriais mensais; ii) capacitação eventual dos servidores envolvi-

dos na fiscalização de contratos; iii) uso de ferramentas computacionais de apoio.  

Na direção do reconhecimento da importância do gerenciamento de risco para 

evitar ou reduzir ameaças ao cumprimento do contrato e como ferramenta de apoio à 

fiscalização de obras, os gestores citaram como exemplos alguns processos. A ela-

boração de orçamentos e a fiscalização de obras são processos que foram mapeados, 

e aguardam condições estruturais (padronização e validação da gestão) para serem 

institucionalizados.  

O entendimento comum dos gestores e especialistas, é que deve haver o en-

volvimento no processo de fiscalização, mantendo a visão do contexto da obra e dire-

cionando a atenção para os pontos que oferecem riscos de insucesso.  

Dos gestores, o que atua em um câmpus do IFSC, foi o único a informar na 

entrevista que o risco é mapeado somente quando é muito impactante, mas em ter-

mos gerais os registros de ocorrências e as que envolvem ameaças, são informados 

no diário de obra, para formalização e notificação da ocorrência de não conformidade 

junto à contratada. As metas do contrato são claramente definidas por meio da etapa 

de planejamento (fase preliminar da licitação) e do cronograma estabelecido para a 

obra. A contratada, antes de iniciar o contrato, também é convocada para fazer os 

ajustes que julgar necessário à sua estrutura, sem prejuízo do prazo contratual. 

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO FISCAL DE OBRA 

SOB A ÓTICA LEGAL 

 
A identificação da responsabilidade técnica do fiscal de obra sob a ótica legal, 

foi efetuada com dados levantados de pesquisa em trabalhos anteriores, da revisão 

bibliográfica que identificou os procedimentos importantes sob o ponto de vista legal 

e que são formalizados pela instituição estudada, e das respostas coletadas através 

da entrevista realizada com os gestores do DOE/IFSC e da COENGE/IFSC (Apêndice 
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B). Os dados obtidos demonstraram o perfil de experiência profissional dos participan-

tes, o nível de esclarecimento em relação à legislação e normativos vigentes, e o nível 

de conhecimento em relação ao processo de gerenciamento de riscos.  

Ao identificar a responsabilidade técnica do fiscal também foi possível identifi-

car que o nível de organização operacional da instituição pública estudada é pautado 

nos fundamentos legais descritos na sequência. Também permitiu conhecer a estru-

tura disponível para o fiscal de obra exercer as suas atividades, e reconhecer como 

este contexto realmente influencia no alcance dos objetivos, quando se refere à fase 

contratual de execução de um empreendimento público.  

Os gestores indicaram como principais fundamentos legais e regulatórios que 

pautam a contratação de uma obra pública no Estatuto das Licitações e Contratos, a 

Lei 8.666/1993 (BRASIL, 2017), conhecida como lei das licitações, e a Lei 

12.462/2011 (BRASIL, 2011a) que regulamenta o RDC, abordadas anteriormente no 

item 2.1.1. Houve unanimidade entre os gestores que a fiscalização de contratos de 

obras públicas, além de ser orientada por essas duas leis principais, também é guiada 

pelas recomendações do TCU (BRASIL, 2014b), e pela instrução normativa IN 

05/2017 (BRASIL, 2008) que dispõem sobre as regras e diretrizes do procedimento 

de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Adminis-

tração Pública federal direta, autárquica e fundacional no que se refere às atividades 

de gestão e fiscalização da execução dos contratos. 

 

4.3 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS NEGATIVOS MAIS SEVEROS REGISTRADOS 

EM PESQUISAS REALIZADAS ESPECIFICAMENTE PARA O SETOR PÚ-

BLICO, COM ÊNFASE NA FISCALIZAÇÃO DE OBRA 

 
Para avaliar os riscos negativos mais severos levantados e analisados em pes-

quisas correlatas anteriores, primeiramente foi efetuada revisão bibliográfica. A revi-

são convergiu para a escolha do modelo de classificação e representação de riscos 

desenvolvido por Tonin (2017), que teve a aderência ao tema desta pesquisa e foi 

elaborado a partir de um estudo de caso de mesma natureza. Tonin (2017) identificou 

29 ameaças (riscos negativos severos) que podem impactar os objetivos relacionados 

às áreas de custo, tempo e/ou qualidade de um empreendimento público de constru-

ção civil.  
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Esses vinte e nove riscos severos, estabelecidos em pesquisa anterior, foram 

apresentados no Quadro 12, e detalhados na íntegra no Apêndice D. Os riscos foram 

avaliados por quatorze especialistas que fiscalizaram obras públicas do IFSC no pe-

ríodo de coleta dos dados desta pesquisa. A partir destas ameaças, propôs-se um 

meio para analisar qualitativamente o comportamento dos riscos mais severos na obra 

pública em andamento ou recém concluída fiscalizada por cada especialista.  

No próximo item apresenta-se o tratamento qualitativo dos dados levantados a 

partir dos vinte e nove riscos severos selecionados. 

 

4.4 DESENVOLVIMENTO DA MATRIZ DE RISCO PARA O PROCESSO FISCALI-

ZAÇÃO 

 
Nesta parte da pesquisa descreve-se as etapas para o desenvolvimento da 

matriz de risco para o apoiar o gerenciamento de riscos na fiscalização de obra para 

controle das 29 ameaças mais severas ao alcance dos objetivos do empreendimento. 

O desenvolvimento das matrizes de riscos partiu da avaliação qualitativa do impacto 

e da probabilidade de ocorrência dos riscos negativos mais severos nas perspectivas 

custo, tempo e qualidade. O fluxograma dos procedimentos é demonstrado na Figura 

16.  

Na entrada do fluxograma temos o TCLE (Apêndice F), para dar ciência aos 

participantes (especialistas) sobre a pesquisa e descrevendo as condições que envol-

vem a sua participação. A partir da concordância, cada especialista prosseguiu res-

pondendo ao questionário (Apêndice C).  

O questionário é composto por setenta e duas perguntas objetivas, distribuídas 

em três partes: 

 

• Parte 1 – Informação dos participantes: definição do perfil de cada res-

pondente do questionário; 

• Parte 2 – Análise qualitativa de riscos da fase contratual de uma obra 

pública – levantamento de dados: avaliação qualitativa dos 29 riscos mais 

severos para uma obra pública; 

• Parte 3 – Ação da fiscalização da obra frente à ocorrência do risco: dados 

levantados para descrever o posicionamento dos especialistas diante da 

ocorrência das ameaças. 
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Figura 16 - Processamento dos dados da análise qualitativa 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 
Os dados coletados foram compilados, obtendo-se como saída do processo os 

valores mais votados pelos especialistas. Os quatorze especialistas (treze engenhei-

ros civis e um arquiteto) atuavam na época na fiscalização de obras públicas e servi-

ços de engenharia do IFSC. Observa-se que foi possível utilizar a maior parte dos 

especialistas participantes da pesquisa desenvolvida por Tonin (2017) (doze especia-

listas que participam na pesquisa, mais dois novos participantes).  

Foi empregada a técnica Delphi descrita no capítulo 3 para estruturar a res-

posta das questões dos questionários para análise qualitativa. Como o número de 

rodadas pode ser variável e está relacionado a um nível de aprovação mínimo, que 

pode variar entre 60 % e 70 %, e raramente passa de uma ou duas rodadas (ELY, 

2016), foi necessária apenas uma rodada de aplicação dos questionários, já que a 

atribuição dos valores dos vinte e nove riscos mais severos da pesquisa de Tonin 

(2017) também foi baseada em escala tipo Likert e os dados foram considerados para 

manter a correlação. 

Previamente ao envio dos questionários, os participantes foram contatados por 

telefone para uma rápida explanação dos objetivos da pesquisa. Todos os contatados 
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concordaram em participar da pesquisa, permitindo passar para a próxima etapa que 

foi o envio por e-mail do questionário. O e-mail continha orientações objetivas para o 

preenchimento do TCLE (Apêndice F) e do questionário (Apêndice C). Os resultados 

são apresentados na sequência. 

 

4.4.1 Descrição dos procedimentos - aplicação da rodada consolidada pela téc-

nica Delphi 

 
A técnica Delphi subsidiou a aplicação dos questionários aos especialistas. A 

rodada de coleta de dados ocorreu no mês de agosto de 2019. No e-mail convite 

enviado aos especialistas, constava anexado o link para acesso ao questionário ela-

borado na ferramenta computacional do aplicativo Google Forms9. À medida que as 

respostas dos questionários retornavam, eram gradativamente processadas em pla-

nilha eletrônica do Microsoft® Office Excel®. O fluxograma dos procedimentos é de-

monstrado na Figura 17. 

 
Figura 17 - Fluxograma do processo de aplicação dos questionários e coleta de dados 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 
Cada participante selecionou a obra que fiscalizou recentemente ou a obra que 

estava fiscalizando na época da coleta de dados, para empírica e qualitativamente 

avaliar o grau de ameaça de cada um dos riscos em sua respectiva obra. Com a obra 

 

9 Google forms é um serviço gratuito de internet para a elaboração de formulários on-line. 
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selecionada, os especialistas responderam as questões objetivas do questionário. Na 

primeira parte do questionário, o participante respondeu questões para definição do 

perfil do respondente e da obra que estava fiscalizando. 

Na segunda parte, correspondente à análise qualitativa, os riscos negativos 

mais severos foram listados e avaliados conforme a escala Likert, que foi usada como 

referencial para avaliar o impacto e a probabilidade para cada um dos riscos. Na ter-

ceira e última parte, os participantes responderam questões objetivas para avaliar as 

ações da fiscalização de obras diante da ocorrência dos riscos, para verificar o nível 

de passividade, proatividade ou reatividade na ação de fiscalização de uma obra pú-

blica.  

Após os especialistas retornarem os questionários, a pesquisadora efetuou va-

lidação dos dados por meio da conferência e/ou a verificação da ocorrência de dados 

faltantes ou incompletos. Com a constatação de integridade dos dados coletados, na 

sequência as informações foram compiladas com auxílio de planilhas eletrônicas au-

xiliares.  

O resultado do processamento dos riscos mais severos selecionados para a 

análise qualitativa dos especialistas participantes em relação às quatro perspectivas 

avaliadas (tempo, custo e qualidade) gerou o montante de 1.624 dados. O processa-

mento do conjunto de informações também gerou alguns dados que não convergiram 

para os mais votados. Estes casos foram denominados como dados divergentes. Para 

alcançar a convergência para um valor, estes dados foram tratados estatisticamente, 

conforme procedimentos detalhados a seguir neste trabalho, por meio de representa-

ção gráfica visual.  

O processo da análise qualitativa é finalizado por meio do levantamento dos 

valores mais votados para cada um dos quatro atributos relacionados aos 29 riscos 

mais severos. 

 

4.4.2 Tratamento dos dados levantados nos questionários respondidos pelos 

especialistas 

 
Os dados gerados pelos questionários respondidos pelos quatorze especialis-

tas foram inseridos em planilha eletrônica do Microsoft® Office Excel®. Os especialis-

tas atribuíram valores sob as orientações de preenchimento informadas no questioná-

rio (Apêndice C), baseadas na técnica Delphi.  
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Todos os valores obtidos foram inseridos e organizados em formato de matriz 

de dados. O fluxograma completo dos procedimentos é demonstrado na Figura 18: 

 
Figura 18 - Fluxograma do tratamento dos dados 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 
No fluxograma apresentado na Figura 18, a entrada corresponde aos questio-

nários respondidos na íntegra. Os processos seguintes, compreenderam à conferên-

cia, validação (dados em conformidade com os critérios estabelecidos no questioná-

rio) e organização dos votos dos especialistas na planilha eletrônica de apoio. Na se-

quência, os valores mais votados foram identificados como valor “Único”, e os valores 

divergentes foram tratados por meio de cálculos estatísticos automatizados. 

Os 1.624 dados gerados e compilados foram organizados na planilha relacio-

nada no Apêndice G. Parte dos dados dessa matriz única é demonstrada e exemplifi-

cada na Figura 19. 

A planilha da Figura 19 foi elaborada com base na mesma estrutura adotada 

para na pesquisa de Tonin (2017), para viabilizar o uso dos mesmos riscos negativos 

mais severos. Desta forma, na coluna “A” relacionam-se os itens de acordo com sua 

numeração sequencial, e na coluna “B” foram mantidos os mesmos códigos originais 

daquela pesquisa, para viabilizar a análise efetuada adiante, neste trabalho. O objetivo 

desse procedimento foi facilitar a análise dos riscos anteriormente levantados, quando 

avaliados pelos mesmos especialistas sob o ponto de vista de uma obra em anda-

mento ou recém concluída. 

Questionários 
respondidos Conferir e validar 

dados

Valores mais votados de impacto 
em tempo, custo, qualidade e 
probabilidade, compatilizados 
para elaboração das matrizes de 
riscos

ENTRADA

SAÍDA

Organizar dados na 
planilha eletrônica 

de apoio

Realizar cálculos 
estatísticos e 

automatizados

Tratar dados 
divergentes para

valores únicos
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Após a organização dos 1.624 dados na planilha de coleta de dados, partiu-se 

para o tratamento dos dados para a obtenção dos valores mais votados. Para isso, 

fez-se uso da planilha de apoio do Apêndice H. A sistematização da planilha é repre-

sentada na Figura 20, com os dados [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] e [8]. 

 
Figura 19 - Planilha de dados coletados e compilados 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com adaptação de Tonin (2017) 

 
Figura 20 - Planilha de tratamento dos dados 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com adaptação de Tonin (2017) 

 

1 2 3 4 5
Valor 

ajustado

Valor 

probab.

1 R02 2 3 8 1 0 8 57,14% 14 3 0,50 Valor Único - - 0,50

2 R03 0 8 5 1 0 8 57,14% 14 2 0,30 Valor Único - - 0,30

3 R04 0 3 4 4 3 4 28,57% 14 3 e 4 0,7 Divergente 4 0,70 0,70

4 R05 0 3 7 4 0 7 50,00% 14 3 0,50 Valor Único - - 0,50

5 R07 1 3 4 3 3 4 28,57% 14 3 0,50 Valor Único - - 0,50

6 R08 2 0 6 5 1 6 42,86% 14 3 0,50 Valor Único - - 0,50
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29 R41 2 2 3 6 1 6 42,86% 14 4 0,70 Valor Único - - 0,70
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Item

Código de 

REFERÊNCIA 
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Uniformidade

AJUSTE DADOS 
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1 2 3 4 5 6 7 8
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1) Frequência: quantidade de votos em cada valor, para cada atributo da 

escala Likert. 

2) Quantidade de especialistas que escolheram o valor mais votado. 

3) Porcentagem do total dos especialistas que votaram no valor mais vo-

tado; 

4) Critério(s) mais votado(s) da escala Likert (1, 2, 3, 4 ou 5). 

5) Índice numérico da Probabilidade, de acordo com o valor de referência 

da escala Likert (Quadro 16). 

6) Avaliação de uniformidade: Valor único ocorreu quando apenas um va-

lor recebeu maior quantidade de votos dos especialistas; e valor diver-

gente ocorreu quando mais de um valor recebeu votos dos especialistas. 

7) Ajustes para a convergência dos valores divergentes: são cálculos efe-

tuados para obter a convergência dos dados. 

8) Valores ajustados para o atributo probabilidade de acordo com o cri-

tério de referência da escala Likert. 

 
O Apêndice H demonstra a planilha de tratamento dos dados coletados a partir 

das respostas dos especialistas da engenharia do IFSC. Os valores mais escolhidos, 

isto é, que obtiveram a maior quantidade de votos ou que convergiram para um único 

valor, foi considerado como “valor único” (coluna [6] da Figura 20). A partir disso, o 

valor que foi convertido em índice numérico de probabilidade ou de impacto, segundo 

os parâmetros de conversão do Quadro 16. 

Porém, em alguns riscos avaliados, não houve convergência para um valor 

mais votado. A planilha foi configurada com fórmulas que indicaram divergência (co-

luna [6] da Figura 20). Nesse caso, os valores mais votados foram separados para a 

análise individual, descrita a seguir. 

 

4.4.3 Tratamento dos dados divergentes após a aplicação do questionário com 

apoio da técnica Delphi 

 
Para tratar os valores divergentes, de modo a obter a uniformidade dos votos 

dos especialistas, foi utilizada técnica estatística. Para cada atributo de risco (indica-

ção de impacto em custo, tempo ou qualidade, e indicação de probabilidade) com 

valor divergente, foram reanalisados adotando-se segmentos do questionário (área 
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da obra, valor da obra, forma de atuação do engenheiro fiscal) para estabelecer outros 

critérios de convergência para um valor único. 

Cada risco com atributos referentes a impacto em custo, tempo e qualidade, e 

probabilidade com valores divergentes, isto é, onde ocorreu mais de um dado mais 

votado no mesmo atributo, foi separado para detalhamento, conforme exemplificado 

na Figura 21 para a área “Custo”. 

 
Figura 21 - Relação de riscos com dados divergentes - Atributo "CUSTO" 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 
Todos os dados foram inseridos e organizados nas planilhas do Apêndice H e 

compilados nas planilhas do Apêndice I. A partir disso, foram relacionadas três cate-

gorias estabelecidas a partir da delimitação da amostra (Quadro 11 do item 3.3.2), e 

relacionadas na segmentação do questionário. As categorias foram especificadas da 

seguinte forma: 

 
a) Área da obra – até 500 m² ou acima desta área: O valor do atributo, para 

impacto ou para probabilidade, foi agrupado de acordo com a área da 

obra que o especialista fiscalizou ou estava fiscalizando. 

b) Valor da obra – até R$ 500.000,00 ou acima deste valor: O valor do atri-

buto, para impacto ou para probabilidade, foi agrupado de acordo com o 

valor global da obra que o especialista fiscalizou ou estava fiscalizando.  

c) Atuação dos especialistas – O valor do atributo para impacto (em tempo, 

custo ou qualidade) ou para probabilidade, foi agrupado de acordo com a 

forma de atuação do especialista. Essa forma de atuação foi caracteri-

zada por dois segmentos: i) Engenheiros centralizados que atendem so-

mente a um câmpus do IFSC; e ii) Engenheiros regionalizados que aten-

dem vários câmpus do IFSC. Observa-se que os engenheiros que atua-

vam de forma regionalizada efetuavam acompanhamento e fiscalização 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 5 2 3 4 2 2 1 5 1 4 1 3 1 2

R13 Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada 

vinculação entre as atividades.

5 2 5 3 3 4 2 3 2 3 1 4 1 2

R21 Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público 

contratante durante execução da obra.

5 3 4 5 3 4 5 5 3 4 4 3 1 1

R30 Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos 

trabalhos executados pelo empreiteiro.

2 2 2 2 3 5 2 5 3 3 3 4 3 1

Especialistas

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM CUSTO
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de várias obras simultaneamente, em diferentes locais ou cidades. Os en-

genheiros lotados de forma centralizada, atuavam em apenas em um 

câmpus, mas de maior porte em relação aos demais câmpus do IFSC.  

 
O resumo dos riscos divergentes, devido à atribuição de valores iguais para 

mais de um critério dos critérios relacionados na tabela Likert, é apresentado no Qua-

dro 17. 

 
Quadro 17 - Resumo do quantitativo de riscos identificados como divergentes 

Atributos verificados Riscos divergentes Quantidade 

Impacto em CUSTO R03, R13, R21 e R30 04 

Impacto em TEMPO R03, R07, R08 e R25 04 

Impacto em QUALIDADE R03, R05, R07, R12, R18, R21 e R28 07 

Probabilidade R04, R14 e R24 03 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 
Observando o Quadro 17, constata-se que o atributo “Qualidade” foi o que mais 

teve ocorrências de riscos divergentes. Os demais atributos, “Custo” e “Tempo”, tive-

ram menos ocorrências. E o atributo “Probabilidade”, foi o que menos apresentou ris-

cos divergentes, apenas três. Também, conforme destacado em negrito no Quadro 

17, foram detectados três riscos que apresentaram divergência em mais de um atri-

buto: R03, R07 e R21. 

Para a convergência das divergências em um valor único, partiu-se para a com-

paração dentro das três categorias segmentadas no questionário de levantamento de 

dados dos especialistas. A planilha “Relação de dados divergentes” do Apêndice J 

apresenta a análise e tratamento dos dezoito riscos divergentes do Quadro 17. 

Os riscos com votos atribuídos divergentes no impacto em “Custo” são relacio-

nados na Figura 22. Para o atributo “Custo” foram identificados quatro riscos com va-

lores divergentes: Risco “R03 - Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipa-

mentos”, que foi unânime em divergência em três áreas (custo, tempo e qualidade); 

Risco “R13 - Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada 

vinculação entre as atividades”; Risco “R21 - Retrabalhos oriundos de alterações so-

licitadas pelo órgão público contratante durante execução da obra”; e Risco “R30 - 

Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos trabalhos execu-

tados pelo empreiteiro”.  
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Figura 22 - Atributo "Custo" - Riscos com valores votados divergentes 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 
O risco “R03” apresentou 57,14 % dos votos dos especialistas concentrados 

nos valores “1-Muito baixo” e “2-Baixo”. O risco “R13”, também concentrou 57,14 %, 

dos votos, mas nos valores “2-Baixo” e “3-Moderado”. O risco “R21” concentrou os 

85,71 % dos votos nos valores “3-Moderado”, “4-Alto” e “5-Muito alto”. E por fim o risco 

“R30” concentrou 71,42 % dos votos nos valores “2-Baixo” e “3-Moderado”. 

Os riscos com votos atribuídos divergentes no impacto em “Tempo” são relaci-

onados na Figura 23. Para o atributo “Tempo” foram identificados quatro riscos com 

valores divergentes: Risco “R03 - Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipa-

mentos; Risco “R07 - Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do 

projeto pelo órgão público contratante”; Risco “R08 - Instabilidade política ocasio-

nando mudanças na disponibilidade de recursos financeiros”; e Risco “R25 - Prazos 

reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e documentos técnicos para 

licitação”. 

 
Figura 23 - Atributo "Tempo" - Riscos com valores votados divergentes 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

1 2 3 4 5

R03 4 4 2 2 2 4 28,57% 14 1 e 2 Divergente

R13

2 4 4 2 2 4 28,57% 14 2 e 3 Divergente

R21

2 0 4 4 4 4 28,57% 14 3, 4 e 5 Divergente

R30

1 5 5 1 2 5 35,71% 14 2 e 3 Divergente
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1 2 3 4 5

R03
0 4 4 4 2 4 28,57% 14 2, 3 e 4 Divergente

R07

0 2 0 6 6 6 42,86% 14 4 e 5 Divergente

R08

2 0 4 4 4 4 28,57% 14 3, 4 e 5 Divergente

R25

1 0 5 5 3 5 35,71% 14 3 e 4 Divergente
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O risco “R03” apresentou 85,71 % dos votos dos especialistas concentrados 

nos valores “2-Baixo”, “3-Moderado e 4-Alto”. O risco “R07”, concentrou 85,72 %, dos 

votos, nos valores “4-Alto” e “5-Muito Alto”. O risco “R08” concentrou os 85,71 % dos 

votos nos valores “3-Moderado”, “4-Alto” e “5-Muito alto”. E o risco “R25” concentrou 

71,42 % dos votos nos valores “3-Moderado”, e “4-Alto”. 

Os riscos com votos atribuídos divergentes no impacto em “Qualidade” são re-

lacionados na Figura 24. 

 
Figura 24 - Atributo "Qualidade" - Riscos com valores votados divergentes 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 
Para o atributo “Qualidade” foram identificados sete riscos com valores diver-

gentes: Risco “R03 - Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos; “R05 

- Negligência de fornecedores ou subempreiteiros“; Risco “R07 - Atraso em fornecer 

revisões e aprovações em documentos do projeto pelo órgão público contratante”; 

Risco “R12 - Falhas de planejamento na elaboração do cronograma”;  Risco “R18 - 

Escassez de mão de obra qualificada”; “R21 – Retrabalhos oriundos de alterações 

solicitadas pelo órgão público contratante durante execução da obra“; e “R28 - Au-

mento dos custos de mão de obra”.  

O risco “R03” apresentou 85,71 % dos votos dos especialistas concentrados 

nos valores “2-Baixo”, “3-Moderado” e “4-Alto”. O risco “R05” também apresentou 

85,71 %, mas os votos concentraram-se nos valores “3-Moderado”, “4-Alto”, e” Muito 

Alto”. O risco “R07”, concentrou 71,42 %, dos votos, nos valores “2-Baixo” e “4-Alto”. 

O risco “R12”, concentrou 57,14 %, dos votos, nos valores “2-Baixo” e “3-Moderado”. 

O risco “R18”, concentrou 57,14 %, dos votos, nos valores “4-Alto” e “5-Muito Alto”. O 

risco “R21”, concentrou 71,42 %, dos votos, nos valores “3-Moderado” e “4-Alto”. E o 

1 2 3 4 5

R03 0 4 4 4 2 4 28,57% 14 2, 3 e 4 Divergente

R05 1 1 4 4 4 4 28,57% 14 3, 4 e 5 Divergente

R07 1 5 3 5 0 5 35,71% 14 2 e 4 Divergente

R12 3 4 4 3 0 4 28,57% 14 2 e 3 Divergente

R18 1 3 2 4 4 4 28,57% 14 4 e 5 Divergente

R21 2 2 4 4 2 4 28,57% 14 3 e 4 Divergente

R28 4 3 4 1 2 4 28,57% 14 1 e 3 Divergente

FREQUÊNCIA
Quant. De 

Especialistas que 

escolheram o valor 

mais frequente

Uniformidade

IMPACTO EM QUALIDDE - Legenda/Escala:

(1) MUITO BAIXO (2) BAIXO (3) MODERADO (4) ALTO (5) MUITO ALTO

%
Quant. de 

especiaistas

Valor 

mais 

votado

Código de 

REFERÊNCIA 

Tonin (2017)
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risco “R28”, concentrou 71,42 %, dos votos, nos valores “1-Muito Baixo” e “4-Mode-

rado”. 

Os riscos com votos atribuídos divergentes em “Probabilidade” são relaciona-

dos na Figura 25. Para o atributo “Probabilidade” foram identificados três riscos com 

valores divergentes: Risco “R04 - Frequentes alterações por parte do órgão público 

na priorização para realização das obras e dos respectivos processos licitatórios; 

Risco “R14 - Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer 

da execução da obra”; e Risco “R24 - Elaboração de projetos de engenharia por pro-

jetistas pouco experientes”.  

 
Figura 25 - Atributo "Probabilidade" - Riscos com valores votados divergentes 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 
O risco “R04” apresentou 57,14 % dos votos dos especialistas concentrados 

nos valores “3-Moderado e “4-Alto”. O risco “R14”, concentrou 71,42 %, dos votos, 

nos valores “3-Moderado e “4-Alto”. E o risco “R24” concentrou os 57,14 % dos votos 

nos valores “3-Moderado”, e “4-Alto”. 

 

4.4.3.1 Análise comparativa dos dados divergentes, sob a ótica dos especialistas 

quanto à área da obra, valor global e forma de atuação na fiscalização 

 
Os dados divergentes nos atributos “Tempo”, “Custos”, “Qualidade” e para o 

atributo “Probabilidade” foram selecionados das planilhas auxiliares do Apêndice I, e 

organizados na planilha resumo exemplificada na Figura 26. A partir dos dados diver-

gentes, exemplificados na Figura 26, foi dada sequência à análise comparativa. Foi 

verificada a quantidade de votos dentro dos segmentos estabelecidos no questionário 

do Apêndice C. Os valores mais votados (frequência) foram inseridos na planilha au-

xiliar de acordo com a categoria em que o especialista se enquadrava (área da obra, 

valor da obra e forma de atuação do especialista ao fiscalizar obra). 

1 2 3 4 5

R04 0 3 4 4 3 4 28,57% 14 3 e 4 Divergente

R14 2 1 5 5 1 5 35,71% 14 3 e 4 Divergente

R24 2 2 4 4 2 4 28,57% 14 3 e 4 Divergente

FREQUÊNCIA
Quant. De 

Especialistas que 

escolheram o valor 

mais frequente

%
Quant. de 

especiaistas

Valor 

mais 

votado

Uniformidade

PROBABILIDADE - Legenda/Escala:

(1) RARA (2) BAIXA (3) POSSÍVEL (4) MUITO POSSÍVEL (5) FREQUENTE
Código de 

REFERÊNCIA 

Tonin (2017)
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Figura 26 - Lista de dados divergentes para o atributo "Custo" 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 
Desse processo, foram elaborados gráficos da frequência do impacto por cate-

goria. Os valores da escala Likert, em destaque por categoria, foram selecionados 

como valores representativos para a convergência do valor mais votado a ser adotado 

para a próxima etapa de confecção das matrizes de risco. Mesmo assim não houve 

unanimidade nas categorias. Na Figura 27, mostra-se como exemplo o “R03 – Incer-

teza na disponibilidade dos materiais e equipamentos”, que foi um dos riscos que 

apresentou divergência para o atributo custo. 

 
Figura 27 - Relação de dados divergentes - Atributo "Custo" 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 
Na Figura 27 observa-se que os campos das categorias “Área da obra” e “Valor 

da obra” apresentaram igualdade na quantidade de votos para impacto, e no campo 

“Atuação do especialista”, o subcampo “Engenharia regionalizada” foi o que apresen-

tou valor heterogêneo. O gráfico da Figura 28 demonstra essa tendência. 

 

CUSTO

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 5 2 3 4 2 2 1 5 1 4 1 3 1 2

R13 Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada 

vinculação entre as atividades.

5 2 5 3 3 4 2 3 2 3 1 4 1 2

R21 Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público 

contratante durante execução da obra.

5 3 4 5 3 4 5 5 3 4 4 3 1 1

R30 Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos 

trabalhos executados pelo empreiteiro.

2 2 2 2 3 5 2 5 3 3 3 4 3 1

Especialistas

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM CUSTO

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 5 2 3 4 2 2 1 5 1 4 1 3 1 2

1 2

Área <= 500 m2 (1) E9 E13 2

Área <= 500 m2 (2) E2 E14 2

Área > 500 m2 (1) E7 E11 2

Área > 500 m2 (2) E5 E6 2

Valor <= 500 mil (1) E9 E13 2

Valor <= 500 mil (2) E2 E14 2

Valor > 500 mil (1) E7 E11 2

Valor > 500 mil (2) E5 E6 2

Enge regionalizada - R (1) R11 R13 2

Enge regionalizada - R (2) E5 E6 E14 3

Enge centralizada - C (1) R7 R9 2

Enge centralizada - C (2) E2 1

Impacto

Área da obra

Categoria (valor impacto)

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM CUSTO

Especialistas

Atuação do 
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Figura 28 - Gráfico de frequência do impacto por categoria 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 
Essa análise foi efetuada para os dezoito dados divergentes detectados nas 

respostas dos especialistas ao questionário aplicado, e devido à quantidade de ex-

tensa de dados, as planilhas e gráficos constam na íntegra no Apêndice I. 

Na conclusão dessa análise gráfica, observou-se que para os demais riscos o 

comportamento da distribuição dos valores preservou o comportamento de homoge-

neidade quando distribuídos por categorias. Considerando o fato de as respostas dos 

especialistas terem sido embasadas em suas respectivas experiências em fiscaliza-

ção de obras recentes, entende-se ser importante preservar todas as informações. 

Nesse sentido corroboramos com Tonin (2017), entendendo que manter todos os pon-

tos de vista para manter a representatividade dos dados, conforme tratado no próximo 

item. 

 

4.4.3.2 Atributo “Custos” - Análise dos dados divergentes 

 
Na análise dos dados divergentes do atributo “custo” do Apêndice I, sob o ponto 

de vista das categorias “Área da obra”, “Valor da obra” e “Forma de atuação dos es-

pecialistas”, foi identificado que a quantidade de votos para impacto em custo foi me-

nos homogênea na categoria “Atuação dos especialistas”. Os riscos identificados 

nessa situação foram: “R03 - Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamen-

tos”, “R13 - Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada vin-

culação entre as atividades”, “R21 - Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas 
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pelo órgão público contratante durante execução da obra” e “R30 - Atraso por parte 

do órgão público contratante nos pagamentos dos trabalhos executados pelo emprei-

teiro”.  

A subcategoria “Engenharia regionalizada”, representada pelos especialistas 

engenheiros fiscais que atendiam mais de um câmpus, concentrou a maioria dos votos 

de valor de impacto maior, em relação às outras subcategorias. Esses dados demons-

tram que para os engenheiros que atendem mais de um câmpus, por terem maior 

demanda de fiscalização de obra, apresentam maior preocupação com os fatores que 

possam elevar o custo da obra. 

 

4.4.3.3 Atributo “Tempo” - Análise dos dados divergentes 

 
Para a análise dos dados divergentes do atributo “tempo” do Apêndice I, iden-

tificou-se que a quantidade de votos foi menos homogênea na categoria “Atuação dos 

especialistas” para os riscos “R07 - Atraso em fornecer revisões e aprovações em 

documentos do projeto pelo órgão público contratante” e “R08 - Instabilidade política 

ocasionando mudanças na disponibilidade de recursos financeiros”.  

A subcategoria “Engenharia regionalizada, representada pelos especialistas 

engenheiros fiscais que atendiam mais de um câmpus, despontou com maior quanti-

dade de votos de valor de impacto maior, quando comparada às outras subcategorias. 

Já para o risco “R25 - Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia 

e documentos técnicos para licitação”, a maior quantidade de votos desponta na sub-

categoria “Valor da obra superior a quinhentos mil reais”, que concentrou mais votos 

no valor de impacto “3-Moderado”. 

 

4.4.3.4 Atributo “Qualidade” - Análise dos dados divergentes 

 
Na análise do atributo “Qualidade” foram identificados sete riscos com dados 

divergentes, que foram organizados em planilha eletrônica no Apêndice I. Para a aná-

lise desses dados, identificamos que a quantidade de votos foi menos homogênea na 

categoria “Atuação dos especialistas” para os riscos “R03 - Incerteza na disponibili-

dade dos materiais e equipamentos”, “R05 – Negligência de fornecedores ou subem-

preiteiros”, “R07 – Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do pro-

jeto pelo órgão público contratante”, “R12 – Falhas de planejamento na elaboração do 
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cronograma”, “R18 – Escassez de mão de obra qualificada”, “R21 – Retrabalhos ori-

undos de alterações solicitadas pelo órgão público contratante durante execução da 

obra” e “R28 - Aumento dos custos de mão de obra”. 

Nesse grupo de riscos não houve homogeneidade comum nos valores votados 

pelos especialistas. Os riscos “R05”, “R07”, “R12” e “R21” apresentaram destaque nos 

valores votados para a subcategoria “Engenharia regionalizada”, obtendo-se as clas-

sificações de impacto “4-Alto” e “5-Muito alto”, denotando a importância das conse-

quências desses riscos na qualidade da obra fiscalizada. 

 

4.4.3.5 Atributo “Probabilidade” - Análise dos dados divergentes 

 
O atributo “Probabilidade” apresentou dados divergentes na quantidade de vo-

tos para três riscos: “R04 - Frequentes alterações por parte do órgão público na prio-

rização para realização das obras e dos respectivos processos licitatórios”, “R14 - Al-

terações de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer da execução da 

obra” e “R24 - Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco experien-

tes”. Na análise gráfica do Apêndice I, para o risco “R04” houve destaque de votos 

nos critérios das subcategorias “Área menor ou igual a 500 metros quadrados” e “Valor 

menor ou igual a R$ 500.000,00”. Para o risco “R14”, o destaque de votos no critério 

“4-Muito possível” ocorreu para a subcategoria “Engenharia regionalizada”. E para o 

risco “R24” o destaque de votos no critério “4-Muito possível”, ocorreu para as subca-

tegorias “Área superior a 500 m²”, “Valor superior a quinhentos mil reais” e “Engenha-

ria regionalizada”. 

Após a análise das divergências que ocorreram para os valores votados para 

os atributos “Custo”, “Tempo”, “Qualidade” e “Probabilidade”, concluímos que mesmo 

tendo várias categorias não houve concentração significativa que evidenciasse a con-

centração de votos para um critério específico. Desta forma, por tratar-se de um ex-

perimento que foi aplicado para obter dados reais de obras em andamento ou recém 

concluídas, corrobora-se com Tonin (2017) no que se refere que é essencial preservar 

todos os dados, mesmo divergentes, para mensurar o grau impacto das ameaças 

numa obra pública com todas as informações levantadas.  

Os dados divergentes foram considerados, tratados e reorganizados com o 

apoio das planilhas eletrônicas apresentadas no Apêndice J. 
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4.4.3.6 Informações resultantes das análises estatísticas 

 
A validação qualitativa dos dados foi efetuada com o apoio de análise estatís-

tica, empregando o cálculo de média ponderada, desvio padrão e coeficiente de vari-

ação baseado na pesquisa de Mahamid (2014), que utilizou esses parâmetros para 

interpretar a dispersão, a consistência e a homogeneidade da coleta de dados refe-

rentes aos valores para impacto e para probabilidade de riscos que afetam o custo de 

projetos de construção civil. 

Segundo Shimakura (2005) o coeficiente de variação (CV) serve para interpre-

tar a homogeneidade de uma determinada amostra, e expressa a variabilidade dos 

dados independentemente da ordem de grandeza da variável analisada. É um parâ-

metro interpretado como a variabilidade dos dados em relação à média. É adimensio-

nal pois é representado por um número puro. Se esse número for igual a zero significa 

que não houve variabilidade entre os dados, se for positivo significa que a média pos-

sui valor positivo. 

Shimakura (2005) afirma que um CV com valor até 25 % é considerado baixo 

e representa que os dados são homogêneos, mas esse parâmetro pode variar em 

função da aplicação do estudo. Ainda segundo Shimakura (2005), apesar haver difi-

culdade em classificar o coeficiente de variação como baixo, médio, alto ou muito alto, 

pode ser um meio adequado para comparar duas variáveis ou dois grupos de dados 

de natureza diversa. Portanto, corrobora-se com a afirmação de Tonin (2017), que 

propõe ser recomendável verificar esse aspecto em pesquisas correlatas, como foi o 

caso deste estudo. 

O coeficiente de variação (CV) é obtido pela seguinte equação (1): 

 

CV = S/�̅�               (1) 

 
Onde: 

 

• S = desvio-padrão. 

• �̅� = média aritmética. 

 
A partir dessas afirmações, efetuou-se os cálculos estatísticos para a obtenção 

dos CVs para analisar a homogeneidade do conjunto de dados obtidos junto aos es-

pecialistas. Todos os cálculos estatísticos foram elaborados com o apoio de planilhas 
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eletrônicas, e devido à grande quantidade de dados, as planilhas foram apresentadas 

integralmente no Apêndice K.  

Na Figura 29 demonstra-se o resumo das planilhas do levantamento dos CVs, 

calculados para os riscos mais severos para os atributos “Custo”, “Tempo”, “Quali-

dade” e “Probabilidade”, obtidos a partir das obras avaliadas por cada especialista. 

 
Figura 29 - CVs para os atributos "Custo", "Tempo", "Qualidade" e "Probabilidade" 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 
Conforme preconiza Shimakura (2005), recomenda-se comparar os dados com 

os valores obtidos em pesquisas acadêmicas correlatas que usaram CV como parâ-

metro de verificação de homogeneidade de dados. Neste sentido, a pesquisa correlata 

de Tonin (2017), sobre impacto e probabilidade de quarenta e um riscos mais recor-

rentes em obras públicas, obteve valores de CV que variaram de 9,36 % à 56,17 % 

para impacto, e os valores de CV para probabilidade variaram entre 12,29 % e        

38,04 %. Os valores médios de CV da Figura 29 ficaram dentro dos intervalos identi-

ficados em pesquisa similar, permitindo considerar a admissibilidade dos dados em 

função da correlação. 

 

4.4.4 Discussões sobre os resultados obtidos 

 
A preservação de todos os dados levantados, inclusive os dados divergentes, 

foi importante para manter a integridade da análise qualitativa, considerando que as 

respostas dos especialistas foram baseadas em obras existentes. A técnica Dephi, 

por sua vez, foi empregada para a apoiar aplicação dos questionários da pesquisa e 

possibilitou que os dados fossem levantados e organizados viabilizando o levanta-

mento dos valores para a análise qualitativa dos atributos “Tempo”, “Custo”, “Quali-

dade “e “Probabilidade”. 

Os valores obtidos para os atributos “Tempo”, “Custo”, “Qualidade “e “Probabi-

lidade”, permitiram identificar os riscos com maior impacto em cada atributo, bem 

como os riscos com maior probabilidade de ocorrência. Esses riscos, sob o ponto de  

Coef. Variação Coef. Variação Coef. Variação Coef. Variação

23,14% 21,17% 22,41% 23,77%

37,97% 33,55% 37,18% 35,82%

56,49% 46,45% 57,59% 60,31%

IMPACTO
PROBABILIDADE

CUSTO TEMPO QUALIDADE

Valor do menor Coeficiente de Variação

Valor da média do Coeficiente de Variação

Valor do maior Coeficiente de Variação

Descrição do Risco
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vista dos especialistas, receberam os maiores valores e, portanto, representam ame-

aças importantes na fase contratual de uma obra pública. 

Relacionou-se, nos quadros seguintes, os riscos com as maiores classificações 

de impacto e probabilidade, de acordo com os valores mais votados. No Quadro 18 

foram relacionados sete riscos com impacto avaliado como “4 - Alto” e onze riscos 

com impacto avaliado como “5 - Muito alto”, e representam os riscos que tiveram maior 

impacto em “custo” para as obras públicas avaliadas pelos especialistas. 

No Quadro 19 foram identificados doze riscos com impacto avaliado como “4 -

Alto” e doze riscos com impacto avaliado como “5 - Muito alto”. Esses riscos repre-

sentam os que tem maior impacto em “tempo” para as obras públicas avaliadas pelos 

especialistas.  

No Quadro 20, por sua vez, foram identificados onze riscos com impacto avali-

ado como “4-Alto” e três riscos com impacto avaliado como “5 - Muito alto”, que repre-

sentam maior impacto em “qualidade” para as obras públicas avaliadas. No Quadro 

21 foram identificados oito riscos com probabilidade avaliada como “4 - Muito possível”  

e um risco com probabilidade avaliada como “5 - Frequente”, ou seja, os que tem 

maior probabilidade de ocorrência. 

Os quatro quadros apresentados a seguir indicam os riscos com maior avalia-

ção para impacto (custo, tempo e qualidade) e para probabilidade. Conforme a pes-

quisa de Tonin (2017), para mensurar de maneira precisa o nível de impacto que afe-

tam uma obra, utiliza-se o conceito de severidade. O grau de severidade é o produto 

do cruzamento dos valores de impacto com os respectivos valores de probabilidade 

de ocorrência, processados com o emprego da ferramenta matriz de risco. 

 
Quadro 18 - Riscos em função dos maiores impactos em "Custo" 

Código de 
Referência  

Descrição do Risco 
Valor 
mais 

votado 

Classifica-
ção 

R02 Grande variação dos preços dos insumos.  5 Muito alto 

R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 5 Muito alto 

R08 
Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade 
de recursos financeiros. 

5 Muito alto 

R09 
Divergência entre os interesses políticos e as necessidades do 
departamento técnico (engenharia). 

5 Muito alto 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos materiais e serviços 
necessários para realização da obra. 

5 Muito alto 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 5 Muito alto 

R23 
Ausência de verificação e validação dos projetos de engenharia 
contratados pelo órgão público. 

5 Muito alto 

R24 
Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco ex-
perientes. 

5 Muito alto 

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e 
documentos técnicos para licitação. 

5 Muito alto 

R27 
Desconhecimento das condições e características do solo na re-
gião de realização da obra. 

5 Muito alto 

R36 Apresentação de preços muito baixos no momento da licitação.  5 Muito alto 

R04 
Frequentes alterações por parte do órgão público na priorização 
para realização das obras e dos respectivos processos licitató-
rios.  

4 Alto 

R10 Definição do escopo da obra não é clara ou apresenta lacunas. 4 Alto 

R12 Falhas de planejamento na elaboração do cronograma. 4 Alto 

R14 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no de-
correr da execução da obra. 

4 Alto 

R26 
Especificações genéricas nos memoriais descritivos e projetos 
de engenharia não permitindo a verificação da qualidade mínima 
exigida para os materiais. 

4 Alto 

R40 
 Indisponibilidade de softwares e ferramentas no ambiente de 
trabalho para auxiliar a elaboração dos documentos técnicos ne-
cessários para licitação. 

4 Alto 

R41 
Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capacitar os ser-
vidores responsáveis pela montagem dos processos licitatórios 
e fiscalização das obras. 

4 Alto 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). Códigos e descrições de Tonin (2017). 
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Quadro 19 - Riscos em função dos maiores impactos em "Tempo" 

Código de 
Referência  

Descrição do Risco 
Valor 
mais 

votado 

Classifica-
ção 

R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 5 Muito alto 

R12 Falhas de planejamento na elaboração do cronograma. 5 Muito alto 

R13 
Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a 
adequada vinculação entre as atividades. 

5 Muito alto 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos materiais e servi-
ços necessários para realização da obra. 

5 Muito alto 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 5 Muito alto 

R19 Baixa produtividade dos operários. 5 Muito alto 

R21 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão pú-
blico contratante durante execução da obra. 

5 Muito alto 

R23 
Ausência de verificação e validação dos projetos de engenha-
ria contratados pelo órgão público. 

5 Muito alto 

R27 
Desconhecimento das condições e características do solo na 
região de realização da obra. 

5 Muito alto 

R30 
Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos 
dos trabalhos executados pelo empreiteiro. 

5 Muito alto 

R34  Desconsideração de restrições ambientais. 5 Muito alto 

R36 
Apresentação de preços muito baixos no momento da licita-
ção.  

5 Muito alto 

R04 
Frequentes alterações por parte do órgão público na prioriza-
ção para realização das obras e dos respectivos processos li-
citatórios.  

4 Alto 

R07 
Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do 
projeto pelo órgão público contratante. 

4 Alto 

R09 
Divergência entre os interesses políticos e as necessidades 
do departamento técnico (engenharia). 

4 Alto 

R10 
Definição do escopo da obra não é clara ou apresenta lacu-
nas. 

4 Alto 

R14 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no 
decorrer da execução da obra. 

4 Alto 

R22 
Incompatibilidades entre as diferentes disciplinas de projetos 
de engenharia ou falhas de concepção do projeto (design). 

4 Alto 

R24 
Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco 
experientes. 

4 Alto 

R26 
Especificações genéricas nos memoriais descritivos e projetos 
de engenharia não permitindo a verificação da qualidade mí-
nima exigida para os materiais. 

4 Alto 

R28 Aumento dos custos de mão de obra. 4 Alto 

R32 
Interferências externas realizadas por outras partes interessa-
das (diretores, chefes, usuários).  

4 Alto 

R33 
Erros, omissões ou inconsistências nos documentos técnicos 
fornecidos na licitação. 

4 Alto 

R41 
Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capacitar os 
servidores responsáveis pela montagem dos processos licita-
tórios e fiscalização das obras. 

4 Alto 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). Códigos e descrições de Tonin (2017). 
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Quadro 20 - Riscos em função dos maiores impactos em "Qualidade" 

Código de 
Referência  

Descrição do Risco 
Valor 
mais 

votado 

Classifica-
ção 

R24 
Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco 
experientes. 

5 Muito alto 

R26 
Especificações genéricas nos memoriais descritivos e projetos 
de engenharia não permitindo a verificação da qualidade mí-
nima exigida para os materiais. 

5 Muito alto 

R36 
Apresentação de preços muito baixos no momento da licita-
ção.  

5 Muito alto 

R09 
Divergência entre os interesses políticos e as necessidades 
do departamento técnico (engenharia). 

4 Alto 

R10 
Definição do escopo da obra não é clara ou apresenta lacu-
nas. 

4 Alto 

R14 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no 
decorrer da execução da obra. 

4 Alto 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos materiais e servi-
ços necessários para realização da obra. 

4 Alto 

R22 
Incompatibilidades entre as diferentes disciplinas de projetos 
de engenharia ou falhas de concepção do projeto (design). 

4 Alto 

R23 
Ausência de verificação e validação dos projetos de engenha-
ria contratados pelo órgão público. 

4 Alto 

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia 
e documentos técnicos para licitação. 

4 Alto 

R32 
Interferências externas realizadas por outras partes interessa-
das (diretores, chefes, usuários).  

4 Alto 

R33 
Erros, omissões ou inconsistências nos documentos técnicos 
fornecidos na licitação. 

4 Alto 

R40 
 Indisponibilidade de softwares e ferramentas no ambiente de 
trabalho para auxiliar a elaboração dos documentos técnicos 
necessários para licitação. 

4 Alto 

R41 
Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capacitar os 
servidores responsáveis pela montagem dos processos licita-
tórios e fiscalização das obras. 

4 Alto 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). Códigos e descrições de Tonin (2017). 

 
Quadro 21 - Riscos em função da probabilidade de ocorrência 

Código de 
Referência 

Descrição do Risco 
Valor 
mais 

votado 
Classificação 

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de enge-
nharia e documentos técnicos para licitação. 

5 Frequente 

R09 
Divergência entre os interesses políticos e as necessidades 
do departamento técnico (engenharia). 

4 Muito possível 

R13 
Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a 
adequada vinculação entre as atividades. 

4 Muito possível 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 4 Muito possível 

R19 Baixa produtividade dos operários. 4 Muito possível 

R32 
Interferências externas realizadas por outras partes interes-
sadas (diretores, chefes, usuários).  

4 Muito possível 

R40 
 Indisponibilidade de softwares e ferramentas no ambiente 
de trabalho para auxiliar a elaboração dos documentos téc-
nicos necessários para licitação. 

4 Muito possível 

R41 
Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capacitar 
os servidores responsáveis pela montagem dos processos 
licitatórios e fiscalização das obras. 

4 Muito possível 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). Códigos e descrições de Tonin (2017).
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As matrizes de risco, ou matrizes de severidade (TONIN, 2017), permitiram alo-

car graficamente os vinte e nove riscos de acordo com seu respectivo grau de severi-

dade (impacto em custo, tempo e qualidade versus probabilidade), obtendo-se desta 

forma a classificação de cada risco. 

A elaboração das matrizes de severidade ocorreu a partir de dados previa-

mente obtidos na planilha do Apêndice L, onde encontram-se organizados todos os 

dados levantados, inclusive os dados divergentes. Estes dados representaram inte-

gralmente as informações coletadas resultantes da votação dos especialistas. Na Fi-

gura 30 representa-se de forma reduzida como os dados divergentes foram apresen-

tados e destacados. 

 
Figura 30 - Representação dos riscos divergentes na planilha de análise qualitativa  

 

Fonte: Adaptada de Tonin (2017) 

 
Por meio da Figura 30, é exemplificada a representação do risco “R03”, consi-

derado divergente em razão da falta de consenso entre os especialistas ao atribuírem 

valores para os impactos em “custo”, “tempo” e “qualidade”. Assim, todos os votos 

foram considerados e representados por meio do desdobramento do risco “R03” em 

mais dois códigos: “R03a” e “R03b”. Como essa situação se repetiu para outros riscos, 

foram consideradas todas as avaliações, para que fosse possível preservar todos os 

pontos de vista dos especialistas em relação às obras avaliadas. 

Portanto, atinge-se o objetivo de desta etapa, cuja saída compreendeu em ob-

ter os valores para impacto e probabilidade para os 29 riscos mais severos, quando 

DADOS DIVERGENTES
Código de 

Referência 

Tonin (2017)

Descrição do Risco - Referência 

Potter (2017)
CUSTO TEMPO QUALIDADE PROBABILIDADE

R02

Grande variação dos preços dos 

insumos. 5 2 3 3

R03

Incerteza na disponibilidade dos 

materiais e equipamentos. 1 2 2 2

R03a

Incerteza na disponibilidade dos 

materiais e equipamentos. 2 3 3 2

R03b

Incerteza na disponibilidade dos 

materiais e equipamentos. 2 4 4 2
_

-

-

_

-

-

_

-

-

_

-

-

_

-

-

_

-

-

ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS
IMPACTO - Legenda/Escala:

PROBABILIDADE - Legenda/Escala: (1) RARA (2) BAIXA (3) POSSÍVEL (4) MUITO POSSÍVEL (5) 
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avaliados na fase de execução de uma obra pública. Desta forma, parte-se para a 

próxima etapa que foi a classificação dos riscos em função de sua severidade. 

 

4.4.5 Riscos em função da severidade – Classificação com apoio de Matriz de 

Severidade 

 
Segundo o Guia PMBOK® (PMI, 2017), os riscos podem ser classificados por 

diversas fontes ou categorias de risco, para identificar quais áreas de projeto estão 

mais vulneráveis ao impacto das incertezas. Nesse aspecto, os riscos podem ser clas-

sificados de conforme a fase de ocorrência (ARAUJO, 2012), ou de acordo com o 

impacto em certas áreas do projeto (ZOU; ZHANG; WANG, 2007). Conhecer os riscos 

mais importantes viabiliza traçar a estratégia de resposta para priorizar os riscos com 

maior grau de severidade (ESKANDER, 2018; SILVA, 2008). 

Portanto, a classificação dos riscos baseada na opinião das partes interessa-

das, sob o ponto de vista dos atributos “custo”, “tempo” e “qualidade”, permite deter-

minar as principais ameaças que podem afetar o êxito do projeto (TONIN, 2017), sob 

o ponto de vista do grau de severidade (impacto x probabilidade). A classificação de 

riscos viabilizou conhecer quais riscos mais severos impactaram e aumentaram a pro-

babilidade de o orçamento ser extrapolado, do cronograma ultrapassar o prazo con-

tratual e da qualidade ficar abaixo da especificada.   

A severidade é uma das componentes do risco, sendo adotada com frequência 

para sua mensuração (AZEVEDO, 2013), e é o produto da multiplicação do valor de 

impacto pelo valor da probabilidade para cada risco avaliado (ARAUJO, 2012; 

AZEVEDO, 2013; BUZZI, 2010). 

Tonin (2017) corrobora com Azevedo ao referenciar a norma AS/NZS 

4360:2004 (NOVA ZELÂNDIA, 2004), no que se refere ao agrupamento dos níveis de 

severidade em categorias correspondentes à sua dimensão. Isso permite que a clas-

sificação dos riscos identifique os que possuem maior grau de severidade, viabilizando 

o planejamento de ações para o tratamento desses riscos. 

Desta forma, esta pesquisa propõem a classificação dos riscos na fiscalização 

de uma obra pública baseado na severidade. Os procedimentos descritos nas etapas 

seguintes deste trabalho, basearam-se na metodologia adotada nesta pesquisa, fun-

damentada no embasamento teórico demonstrado anteriormente. O fluxograma da 

próxima etapa é apresentado na Figura 31. 
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Figura 31 - Fluxograma da classificação dos riscos e construção das matrizes de severidade  

 

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Tonin (2017) 

 
Na entrada do processo encontram-se os valores mais votados, baseados na 

escala Likert, obtidos para os atributos “Custo”, “Tempo”, “Qualidade” e “Probabili-

dade”, que foram compilados na planilha do Apêndice L. Estes dados foram transfor-

mados em valores decimais, a partir da conversão dos valores da escala Likert para 

a escala decimal apresentada no Quadro 16, supracitado. 

Os valores foram convertidos e tratados, com o auxílio da planilha eletrônica do 

Apêndice M, que apresenta os dados na íntegra. Para exemplificar, apresenta-se 

parte dos dados convertidos na Figura 32. Para os riscos que apresentaram valores 

divergentes, exemplificados na Figura 32 por meio do risco R03 desdobrado em R03a 

e R03b, os dados foram considerados integralmente, para preservar a avaliação feita 

pelos especialistas em relação às suas respectivas obras fiscalizadas. 

 
Figura 32 - Planilha de análise qualitativa  

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Valores para impacto em 
Custo/Tempo/Qualidade, 
e Probabilidade (mais 
votados)

Transferência 
para escala 

decimal

Classificação 
dos riscos de 
acordo com 
o grau de 
severidade

ENTRADA

SAÍDA

Construção e 
inserção dos 

dados nas 
matrizes de 
severidade

ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS - DADOS DECIMAIS
IMPACTO - Legenda/Escala: (1) MUITO BAIXO (2) BAIXO (3) MODERADO (4) ALTO (5) MUITO ALTO

PROBABILIDADE - Legenda/Escala: (1) RARA (2) BAIXA (3) POSSÍVEL (4) MUITO POSSÍVEL (5) FREQUENTE

ESCALA 

LIKERT

VALOR 

DECIMAL

ESCALA 

LIKERT

VALOR 

DECIMAL

ESCALA 

LIKERT

VALOR 

DECIMAL

ESCALA 

LIKERT

VALOR 

DECIMAL

R02 Grande variação dos preços dos insumos. 5 0,80 2 0,10 3 0,20 3 0,50
R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e 1 0,05 2 0,10 2 0,10 2 0,30

R03a Incerteza na disponibilidade dos materiais e 2 0,10 3 0,20 3 0,20 2 0,30
R03b Incerteza na disponibilidade dos materiais e 4 0,40 4 0,40 2 0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cód. 

Refer. 

Tonin 

(2017)

Descrição do Risco - Referência Potter (2017)

IMPACTO

DADOS DIVERGENTES

CUSTO TEMPO QUALIDADE PROBABILIDADE
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A partir da conversão dos valores para a escala decimal, a próxima etapa con-

sistiu em calcular para cada um dos riscos, o grau de severidade resultante da multi-

plicação dos respectivos impactos nos atributos “Custo”, “Tempo”, “Qualidade”, com 

o atributo “Probabilidade”. O cálculo foi efetuado com apoio de planilha eletrônica, e 

os resultados foram apresentados no Apêndice N. Como exemplo, parte dos resulta-

dos do atributo “Tempo” são demonstrados de forma parcial na Figura 33. Essa e 

outras figuras são “recortes” das planilhas eletrônicas utilizadas pela autora. 

 
Figura 33 - Transformação de valores escala Likert para valores decimais  

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 
Na Figura 33, exemplifica-se como os dados foram organizados para o atributo 

“Tempo”. Os dados da coluna “Severidade”, foram obtidos pela multiplicação dos va-

lores da coluna “A” (impacto em “custo”) pelos valores da coluna ”B” (probabilidade). 

Após efetuar o cálculo do grau de severidade para todos os riscos nos atributos 

“Custo”, “Tempo” e “Qualidade” em função da probabilidade de ocorrência avaliada, 

prossegue-se para a elaboração das matrizes de severidade.  

A partir dos valores de conversão da escala Likert para valores decimais (Qua-

dro 16), obteve-se os dados de severidade demonstrados na Figura 34. A Figura 34 

apresenta a distribuição dos valores em três categorias: i) Baixo risco; ii) Médio risco 

e iii) Alto risco. Cada categoria é delimitada conforme apresenta o Quadro 22. 

 

 

TEMPO (Impacto) PROBABILIDADE SEVERIDADE

Cód. Refer. 

Tonin 

(2017)
Descrição do Risco - Referência Potter (2017)

A B A x B

R02 Grande variação dos preços dos insumos. 0,10 0,50              0,05 BAIXO

R03

Incerteza na disponibilidade dos materiais e 

equipamentos. 0,10 0,30              0,03 BAIXO

R03a

Incerteza na disponibilidade dos materiais e 

equipamentos. 0,20 0,30              0,06 MÉDIO

R03b

Incerteza na disponibilidade dos materiais e 

equipamentos. 0,40 0,30              0,12 MÉDIO

R04

Frequentes alterações por parte do órgão público 

na priorização para realização das obras e dos 

respectivos processos licitatórios. 0,40 0,50              0,20 ALTO

R04a

Frequentes alterações por parte do órgão público 

na priorização para realização das obras e dos 

respectivos processos licitatórios. 0,40 0,70              0,28 ALTO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS - CÁCULO DA SEVERIDADE
DADOS DIVERGENTES

Nível
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Figura 34 - Valores da matriz de severidade para a classificação de riscos  

 

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Tonin (2017) 

 
Quadro 22 - Intervalos para os níveis de severidade 

Nível de  

severidade 

Intervalo 

Limite inferior Limite superior 

   🔴 Baixo 0,005 0,050 

   🔴 Médio 0,060 0,140 

   🔴 Alto 0,180 0,720 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Tonin (2017) 

 
Com os dados levantados para severidade (Apêndice N), prossegue-se para a 

construção das matrizes de severidade: i) Matriz de severidade em “Custo”, ii) Matriz 

de severidade em “Tempo”, iii) Matriz de Severidade em “Qualidade” e iv) Matriz de 

severidade “Agrupada” (Custo, Tempo e Qualidade). Observa-se que para a elabora-

ção das matrizes, todos os dados foram considerados, inclusive os resultantes do 

desdobramento dos riscos que tiveram valores divergentes.  

Na sequência da construção das matrizes, foi possível partir para a saída do 

processo, isto é, a classificação dos riscos de acordo com a severidade, apresentada 

na próxima etapa. 

 

4.4.5.1 Matriz de Severidade com Impacto em “Custo” – Elaboração e Resultados 

 
A matriz de severidade com impacto em custo, com a respectiva legenda de 

riscos é apresentada na íntegra no Apêndice O. Na Figura 35, apresenta-se a referida 
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matriz para demonstrar a distribuição nos três níveis de risco, o que viabilizou a sele-

ção dos riscos mais severos, de acordo com a avaliação dos especialistas na fiscali-

zação de obras públicas.  

 
Figura 35 - Matriz de severidade - Impacto em "Custo"  

 

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Tonin (2017) 

 
Na matriz da Na Figura 35 identificou-se trinta ocorrências (incluindo as ocor-

rências de divergências relacionadas no Apêndice J) de riscos com alto nível de se-

veridade. Estes riscos representam ameaças com grau maior de impacto para o atri-

buto “Custo”. Como exemplo, no Quadro 23 apresenta-se parte desses riscos, e os 

dados são relacionados na íntegra no Apêndice P. 
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Quadro 23 - Intervalos para os níveis de severidade 

Cód. Descrição do Risco 
CUSTO  

(Impacto) 
Probabilidade Severidade Nível 

R02 
Grande variação dos preços dos in-
sumos. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R04 

Frequentes alterações por parte do 
órgão público na priorização para 
realização das obras e dos respecti-
vos processos licitatórios. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R04a 

Frequentes alterações por parte do 
órgão público na priorização para 
realização das obras e dos respecti-
vos processos licitatórios. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 

R41 

Treinamentos inexistentes ou insufi-
cientes para capacitar os servidores 
responsáveis pela montagem dos 
processos licitatórios e fiscalização 
das obras. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

Legenda: 🔴 Dados divergentes. Fonte: Elaborado pela autora, com base em Tonin (2017) 

 
A partir das informações do Apêndice P pode-se constatar: 

 

• Na visão dos especialistas, os riscos listados representam ameaças que 

poderiam comprometer o cumprimento do orçamento contratual das 

obras públicas fiscalizadas pelos mesmos, gerando a necessidade de 

aditivo contratual de valor. 

• A maioria dos riscos foi avaliada com a classificação “possível” para pro-

babilidade (valor 0,50). Em relação a escala Likert, representou a possi-

bilidade de aumento no custo da obra pública de 10 % a 20 %. 

• Oito riscos foram avaliados com a classificação “muito possível” para 

probabilidade (valor 0,70), que equivale à possibilidade de aumento de 

custo de 20 % a 40 % para a obra pública. Nesse grupo de riscos, des-

tacam-se os riscos relacionados a deficiência de mão de obra por conta 

da escassez de qualificação ou pela falta de experiência (R18 - Escas-

sez de mão de obra qualificada, R24 - Elaboração de projetos de enge-

nharia por projetistas pouco experientes e R41 - Treinamentos inexisten-

tes ou insuficientes para capacitar os servidores responsáveis pela mon-

tagem dos processos licitatórios e fiscalização das obras). 
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• O risco “R25 - Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de enge-

nharia e documentos técnicos para licitação” obteve o maior grau de se-

veridade em custo, igual a 0,72. Este risco também apresentou o valor 

de probabilidade igual a 0,90, correspondendo em importante frequência 

de ocorrência. Neste contexto, o impacto em custo poderá repercutir em 

acréscimos acima de 40 %. Prazos insuficientes para o planejamento 

(elaboração de projetos de engenharia e documentos técnicos) da obra 

pública, são fatores críticos que afetam a fiscalização da obra, gerando 

retrabalhos e ameaçam o sucesso no alcance dos objetivos do contrato. 

 

4.4.5.2 Matriz de Severidade com Impacto em “Tempo” – Elaboração e Resultados 

 
A matriz de severidade com impacto em “tempo”, com a respectiva legenda de 

riscos, também é apresentada na íntegra no Apêndice O, onde demonstra-se a distri-

buição dos riscos nos três níveis de risco. 

Na matriz de risco do Apêndice O foram identificadas 37 ocorrências (incluindo 

as ocorrências de divergências) de riscos com alto nível de severidade. Estes riscos 

representam as ameaças com maior grau de impacto para o atributo “Tempo”. Todas 

essas ocorrências de riscos são relacionadas e detalhadas no Apêndice P, onde a 

partir das informações constata-se: 

 

• Na visão dos especialistas, os riscos listados representam ameaças que 

poderiam comprometer o cumprimento do cronograma físico previsto no 

contrato das obras públicas fiscalizadas pelos mesmos, gerando a ne-

cessidade de aditivo contratual de prazo. 

• Da mesma forma avaliada no atributo “Custo”, a maioria dos riscos para 

o atributo “Tempo” foi avaliada com a classificação “possível” para pro-

babilidade (valor 0,50). Em relação a escala Likert, representa a possi-

bilidade de aumento no tempo da obra pública de 10 % a 20 %. 

• Onze riscos foram avaliados com a classificação “muito possível” para 

probabilidade (valor 0,70), que equivale à possibilidade de aumento de 

20 % a 40 % para o prazo contratual da obra pública. Nesse grupo de 

riscos, destacam-se os riscos relacionados à fase anterior à fase contra-

tual, referente ao planejamento do empreendimento (R04 - Frequentes 
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alterações por parte do órgão público na priorização para realização das 

obras e dos respectivos processos licitatórios, R09 - Divergência entre 

os interesses políticos e as necessidades do departamento técnico (en-

genharia), R13 - Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem 

a adequada vinculação entre as atividades, R14 - Alterações de escopo 

nos projetos de engenharia licitados no decorrer da execução da obra, 

R24 - Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco expe-

rientes, R41 - Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capacitar 

os servidores responsáveis pela montagem dos processos licitatórios e 

fiscalização das obras). 

• Os riscos “com o maior grau de severidade em tempo, igual a 0,56, fo-

ram: R13 - Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a 

adequada vinculação entre as atividades, R18 - Escassez de mão de 

obra qualificada e R19 - Baixa produtividade dos operários. O risco R13 

tem relação com a deficiência no planejamento do prazo contratual. E os 

riscos R18 e R19, ameaçam o cumprimento do prazo em razão por im-

pactarem negativamente a produtividade da obra, provocando queda no 

ritmo da execução da obra. 

 

4.4.5.3 Matriz de Severidade com Impacto em “Qualidade” – Elaboração e Resulta-

dos 

 
A matriz de severidade com impacto em qualidade, com a respectiva legenda 

de riscos é apresentada na íntegra no Apêndice O, onde é demonstrada a distribuição 

dos riscos nos três níveis de risco, o que viabilizou a seleção dos riscos mais severos, 

de acordo com a avaliação dos especialistas na fiscalização de obras públicas. 

Na matriz de risco apresentada no Apêndice O foram identificados 23 riscos 

com alto nível de severidade. Estes riscos representam ameaças com grau maior de 

impacto para o atributo “Qualidade”. No Apêndice P, as 23 ocorrências de riscos são 

relacionadas e detalhadas, onde, a partir das informações, constata-se: 

 

• Na visão dos especialistas, os riscos listados representam ameaças que 

poderiam comprometer o cumprimento das especificações do projeto 
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das obras públicas fiscalizadas pelos mesmos, gerando prejuízo à qua-

lidade requerida no contrato. 

• A maioria dos riscos foi avaliada com a classificação “possível” para pro-

babilidade (valor 0,50). Em relação a escala Likert, representa a possi-

bilidade de acontecer a redução da qualidade, a ponto de ser necessária 

a aprovação da fiscalização da obra, para aceite. 

• Oito riscos foram avaliados com a classificação “muito possível” para 

probabilidade (valor 0,70), o que equivale à possibilidade de redução da 

qualidade a ponto de ocorrer a rejeição por parte da fiscalização da obra 

pública. Nesse grupo de riscos, destacam-se os riscos relacionados in-

tervenção de fatores externos (R09 - Divergência entre os interesses po-

líticos e as necessidades do departamento técnico (engenharia) e R32 - 

Interferências externas realizadas por outras partes interessadas (dire-

tores, chefes, usuários), necessidade de intervenções na fase contratual 

para corrigir deficiências da fase inicial de planejamento (R14 - Altera-

ções de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer da exe-

cução da obra, R24 - Elaboração de projetos de engenharia por projetis-

tas pouco experientes, R40 - Indisponibilidade de softwares e ferramen-

tas no ambiente de trabalho para auxiliar a elaboração dos documentos 

técnicos necessários para licitação), riscos que comprometem a quali-

dade por conta de deficiências na mão de obra (R18 - Escassez de mão 

de obra qualificada, R41 - Treinamentos inexistentes ou insuficientes 

para capacitar os servidores responsáveis pela montagem dos proces-

sos licitatórios e fiscalização das obras). 

• Da mesma forma avaliada no atributo “custo”, o risco “R25 - Prazos re-

duzidos para elaboração dos projetos de engenharia e documentos téc-

nicos para licitação” também obteve o maior valor para probabilidade de 

ocorrência (0,90), correspondendo à significativa frequência de ocorrên-

cia. Neste contexto, pela avaliação de alta recorrência por parte dos es-

pecialistas, demanda a necessidade de compatibilizar prazos de acordo 

com o tempo hábil requerido para um planejamento pleno, por parte do 

órgão público. 
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4.4.5.4 Matriz de Severidade com Impacto Unificada para os Atributos “Custo”, 

“Tempo” e Qualidade” – Elaboração e Resultados 

 
Nesta etapa, os riscos foram avaliados conjuntamente em uma matriz unificada, 

para identificar a situação de ocorrência de nível de severidade alto em uma área 

(custo, tempo ou qualidade) ou simultaneamente em duas ou mais áreas. A matriz foi 

reproduzida na íntegra, com a respectiva legenda de identificação dos riscos, no 

Apêndice Q, e é apresentada na sequência, na Figura 36. 

 
Figura 36 - Matriz de severidade Unificada - Impacto em "Custo", "Tempo" e "Qualidade" 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Tonin (2017) 

 
Entre os diversos riscos da matriz unificada da Figura 36 que apresentaram 

nível de severidade em mais de uma área, destaca-se o risco “R18 - Escassez de mão 

de obra qualificada”. O risco “R18” obteve o mesmo valor de severidade (0,56) para 

os atributos “custo”, “tempo” e “qualidade”. Neste caso, o risco é considerado muito 
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possível de acontecer e com impacto muito alto, incorrendo em aditivos de valor e 

prazo e afetando negativamente a qualidade do empreendimento, por falta de atendi-

mento às especificações previstas em contrato. A pesquisa correlata de Tonin (2017), 

na qual os 29 riscos mais severos foram fundamentados, também destaca o risco 

“R18” com impacto em “tempo” e “qualidade”, portanto, corroborando o que foi levan-

tado nesta pesquisa.  

Por meio dos resultados obtidos para o nível de severidade na matriz unificada, 

resultantes dos dados levantados nas obras públicas fiscalizadas pelos especialistas, 

foi possível identificar os riscos com maior nível de severidade, e organizá-los de 

acordo com o impacto na área estudada. Os riscos que apresentaram divergência na 

avaliação dos especialistas (identificados com o acréscimo de letra minúscula na ter-

minação do código), foram considerados na elaboração da matriz unificada. Estes da-

dos traduzem as variações que ocorreram na avaliação de parte dos especialistas, 

onde alguns riscos tiveram seus impactos avaliados como incidentes em diferentes 

níveis de severidade, em relação às obras avaliadas. 

Desta forma, todos os pontos críticos dos riscos foram contemplados na matriz 

de severidade. Os riscos divergentes foram incorporados ao estudo, e a identificação 

com terminação em letra minúscula foi suprimida, e resultou na relação unificada dos 

riscos com nível de severidade “Alto” apresentada do Apêndice R. 

Na comparação dos 29 riscos selecionados da pesquisa de Tonin (2017) como 

mais severos em obras públicas, ao serem avaliados na fase contratual por 14 espe-

cialistas fiscais de obra, resultaram em vinte e seis riscos com nível de severidade 

“alto”, portanto, 86,21 % dos riscos foi confirmada com avaliação alta em severidade, 

resultado deste estudo que corrobora com Tonin (2017). No Quadro 24, apresenta-se 

como exemplo parte desses riscos, e os dados são relacionados na íntegra no Apên-

dice R. 

Os dados do Apêndice R foram demonstrados graficamente na Figura 37 onde 

apresenta-se a distribuição dos riscos que impactaram apenas uma das áreas “custo”, 

“tempo” ou “qualidade”. Constatou-se que o risco “R02 - Grande variação dos preços 

dos insumos”, impactou em nível alto de severidade apenas a área “custo”. Os riscos 

“R13”, “R19” e “R30” (legenda no Apêndice D) impactaram em nível alto de severidade 

apenas a área “tempo”, denotando a importância do atributo para os especialistas 

consultados na pesquisa, em função da preocupação com o cumprimento dos prazos 

contratuais. Na relação dos 25 riscos avaliados com nível de severidade alto, não 
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houve ocorrência de riscos com impacto alto exclusivamente na área “qualidade”. 

Apesar da correlação da área qualidade com as demais áreas custo e tempo, o resul-

tado foi mantido para preservar na íntegra o ponto de vista dos especialistas partici-

pantes da pesquisa. O gráfico da Figura 37 demonstra a distribuição dos 25 riscos 

mais severos em função da(s) área(s) impactada(s). As informações gráficas da Fi-

gura 37, ao serem desdobradas, levaram a constatações de acordo com a(s) área(s) 

impactada(s).  

Para a área de impacto em “Custo”, foi identificado o risco “R02 - Grande vari-

ação dos preços dos insumos”, representando 4 % da população dos 25 riscos com 

nível de impacto “Alto” (Quadro 25). Conclui-se que os preços dos insumos que com-

põem o orçamento da obra impactam significativamente o custo do contrato, impli-

cando em ponto de atenção para a fiscalização da obra. A necessidade de alterações 

contratuais de valor no contrato da obra pública, é fato relevante que a fiscalização 

deve antecipar devido aos prazos legais para a elaboração de termos aditivos. 

 
Quadro 24 - Relação de riscos com nível de severidade "Alto" 

Cód. Descrição do Risco 

NÍVEL DE SEVERIDADE  
DA ÁREA IMPACTADA 

CUSTO TEMPO QUALIDADE 

R02 Grande variação dos preços dos insumos. Alto   

R04 
Frequentes alterações por parte do órgão público na 
priorização para realização das obras e dos respecti-
vos processos licitatórios. 

Alto Alto  

R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. Alto Alto Alto 

R07 
Atraso em fornecer revisões e aprovações em docu-
mentos do projeto pelo órgão público contratante. 

 Alto Alto 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 

R41 
Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capa-
citar os servidores responsáveis pela montagem dos 
processos licitatórios e fiscalização das obras. 

Alto Alto Alto 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). Códigos e descrições de Tonin (2017) 

 
Quadro 25 - Riscos mais severos que impactam a obra pública em "Custo" (orçamento) 

Cód. Descrição do Risco - Referência Tonin (2017) 

NÍVEL DE SEVERIDADE  
DA ÁREA IMPACTADA 

CUSTO TEMPO QUALIDADE 

R02 Grande variação dos preços dos insumos. ALTO   

Fonte: Elaborado pela autora (2020). Códigos e descrições de Tonin (2017) 
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Figura 37 - Gráfico representativo da distribuição dos riscos com nível de severidade "Alto” por 

área(s) de impacto 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 
Para a área de impacto em “Tempo”, representada no Quadro 26, foram iden-

tificados três riscos, correspondendo a 12 % da população dos vinte e cinco riscos 

com nível de impacto “Alto”. Esse fato significa que, caso estes riscos aconteçam, 

poderá ocorrer atraso no cronograma da obra pública avaliada, incorrendo na ação 

antecipada da fiscalização da obra em analisar a necessidade de ajuste por meio de 

aditivo contratual de prazo. 

 
Quadro 26 - Riscos mais severos que impactam a obra pública em "Tempo" (prazo contratual) 

Cód. Descrição do Risco 

NÍVEL DE SEVERIDADE  
DA ÁREA IMPACTADA 

CUSTO TEMPO QUALIDADE 

R13 
Cronograma da obra apresenta durações irreais ou 
sem a adequada vinculação entre as atividades. 

 ALTO  

R19 Baixa produtividade dos operários.  ALTO  

R30 
Atraso por parte do órgão público contratante nos pa-
gamentos dos trabalhos executados pelo empreiteiro. 

 ALTO  

Fonte: Elaborado pela autora (2020). Códigos e descrições de Tonin (2017) 
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A partir desta etapa, foram analisados os riscos que impactaram duas ou três 

áreas simultaneamente. No Quadro 27 são apresentados os quatro riscos que impac-

taram as áreas “Custo” e “Tempo” simultaneamente. Equivalem a 16 % da população 

dos 25 riscos com nível de impacto “Alto”. Estes riscos representam a relação exis-

tente entre recursos financeiros (R04), planejamento (R12 e R27) e fatores do con-

texto externo (R08), que podem repercutir em ameaças que podem comprometer con-

juntamente os objetivos contratuais relativos ao valor e ao prazo da obra pública. 

 
Quadro 27 - Riscos mais severos que impactam a obra pública em "Custo" e "Tempo" (orçamento e 

prazo) 

Cód. Descrição do Risco 

NÍVEL DE SEVERIDADE  
DA ÁREA IMPACTADA 

CUSTO TEMPO QUALIDADE 

R04 
Frequentes alterações por parte do órgão público 
na priorização para realização das obras e dos res-
pectivos processos licitatórios. 

ALTO ALTO  

R08 
Instabilidade política ocasionando mudanças na 
disponibilidade de recursos financeiros. 

ALTO ALTO  

R12 
Falhas de planejamento na elaboração do crono-
grama. 

ALTO ALTO  

R27 
Desconhecimento das condições e características 
do solo na região de realização da obra. 

ALTO ALTO  

Fonte: Elaborado pela autora (2020). Códigos e descrições de Tonin (2017) 

 
No Quadro 28 foi identificado o risco “R40 - Indisponibilidade de softwares e 

ferramentas no ambiente de trabalho para auxiliar a elaboração dos documentos téc-

nicos necessários para licitação”, que impactou as áreas “Custo” e “Qualidade” simul-

taneamente. Representou 4 % da população dos 25 riscos com nível de impacto “Alto”. 

O risco “R40” representa que a falta de recursos internos de apoio logístico do órgão 

público, poderá comprometer o planejamento, em função da produção de documentos 

técnicos incompletos ou deficientes. A ocorrência desse risco ao longo da fase con-

tratual da obra, pode incorrer na necessidade de readequação e complementação de 

projetos e especificações, influenciando nos custos estimados para cumprir todos os 

aspectos da qualidade requerida. 

No Quadro 29 são apresentados os três riscos que impactaram as áreas 

“Tempo” e “Qualidade”, simultaneamente. Equivalem a 12 % da população dos 25 

riscos com nível de impacto “Alto”. Esses riscos representam a relação existente entre 
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a falta de prazos hábeis para readequações técnicas (R07), incompatibilidade de da-

dos técnicos no planejamento (R22) e a interferência externa (R32). Esses fatores 

podem ter como consequência a interrupção do prazo da obra para ajustes nas espe-

cificações para atingir a qualidade requerida. 

 
Quadro 28 - Riscos mais severos que impactam a obra pública em "Custo" e "Qualidade" (orçamento 

e especificações atendidas) 

Cód. Descrição do Risco 

NÍVEL DE SEVERIDADE  
DA ÁREA IMPACTADA 

CUSTO TEMPO QUALIDADE 

R40 

Indisponibilidade de softwares e ferramentas no 
ambiente de trabalho para auxiliar a elaboração 
dos documentos técnicos necessários para licita-
ção. 

ALTO  ALTO 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). Códigos e descrições de Tonin (2017) 

 
Quadro 29 - Riscos mais severos que impactam a obra pública em "Tempo" e "Qualidade" (prazo e 

especificações) 

Cód. Descrição do Risco 

NÍVEL DE SEVERIDADE  
DA ÁREA IMPACTADA 

CUSTO TEMPO QUALIDADE 

R07 
Atraso em fornecer revisões e aprovações em docu-
mentos do projeto pelo órgão público contratante. 

 ALTO ALTO 

R22 
Incompatibilidades entre as diferentes disciplinas de 
projetos de engenharia ou falhas de concepção do 
projeto (design). 

 ALTO ALTO 

R32 
Interferências externas realizadas por outras partes 
interessadas (diretores, chefes, usuários). 

 ALTO ALTO 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). Códigos e descrições de Tonin (2017) 

 
No Quadro 30 estão relacionados os 13 riscos com impacto simultâneo nas três 

áreas (“Custo”, “Tempo” e “Qualidade”), indicando que a maioria dos riscos foram ava-

liados como de extrema severidade de impacto. São riscos que equivalem a 52 % da 

população dos 25 riscos com nível de impacto “Alto”. Estes riscos representam a re-

lação existente entre a disponibilidade financeira (R05 e R36), o progresso do crono-

grama físico da obra (R09, R16, R21 e R25) e a realização dos serviços da obra em 

conformidade com a qualidade requerida nas especificações técnicas do contrato 

(R10, R14, R18, R23, R24, R26 E R41). 
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Quadro 30 - Riscos mais severos que impactam a obra pública em "Custo", "Tempo" e "Qualidade" 

(orçamento, prazo e especificações) 

Cód. Descrição do Risco 

NÍVEL DE SEVERIDADE  
DA ÁREA IMPACTADA 

CUSTO TEMPO QUALIDADE 

R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. ALTO ALTO ALTO 

R09 
Divergência entre os interesses políticos e as necessi-
dades do departamento técnico (engenharia). 

ALTO ALTO ALTO 

R10 
Definição do escopo da obra não é clara ou apresenta 
lacunas. 

ALTO ALTO ALTO 

R14 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia licita-
dos no decorrer da execução da obra. 

ALTO ALTO ALTO 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos materiais e 
serviços necessários para realização da obra. 

ALTO ALTO ALTO 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. ALTO ALTO ALTO 

R21 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo ór-
gão público contratante durante execução da obra. 

ALTO ALTO ALTO 

R23 
Ausência de verificação e validação dos projetos de 
engenharia contratados pelo órgão público. 

ALTO ALTO ALTO 

R24 
Elaboração de projetos de engenharia por projetistas 
pouco experientes. 

ALTO ALTO ALTO 

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de en-
genharia e documentos técnicos para licitação. 

ALTO ALTO ALTO 

R26 
Especificações genéricas nos memoriais descritivos e 
projetos de engenharia não permitindo a verificação da 
qualidade mínima exigida para os materiais. 

ALTO ALTO ALTO 

R36 
Apresentação de preços muito baixos no momento da 
licitação. 

ALTO ALTO ALTO 

R41 
Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capaci-
tar os servidores responsáveis pela montagem dos pro-
cessos licitatórios e fiscalização das obras. 

ALTO ALTO ALTO 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). Códigos e descrições de Tonin (2017) 

 
Após concluir o levantamento dados desta etapa, foi possível identificar que 

dos 29 riscos avaliados, 25 demonstraram serem mais severos ao serem avaliados 

na fase contratual de uma obra pública. A partir disso, também foi possível determinar 

a significância dos efeitos de cada risco nas áreas delimitadas neste trabalho (custo, 

tempo e qualidade). 

Quatro riscos, entretanto, não foram classificados com nível alto de severidade, 

a saber: R03, R28, R33 e R34. “R03 - Incerteza na disponibilidade dos materiais e 

equipamentos” apresentou nível “baixo” de severidade. Sob o ponto de vista dos es-
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pecialistas, ao avaliarem suas respectivas obras fiscalizadas, constataram que a pro-

babilidade de ocorrência e o impacto desse risco seriam baixos, considerando as ca-

racterísticas da obra e da empresa contratada. 

Os riscos “R28 - Aumento dos custos de mão de obra”, “R33 - Erros, omissões 

ou inconsistências nos documentos técnicos fornecidos na licitação” e “R34 - Descon-

sideração de restrições ambientais” apresentaram o nível “médio” de severidade. O 

risco “R28” foi avaliado com impacto moderado e baixa probabilidade de ocorrência 

devido ao prazo da maioria das obras avaliadas não ser longo, não coincidindo com 

datas bases de categoria profissional que possam resultar em aumento de custo da 

mão de obra. O risco “R33” foi avaliado como de impacto alto e probabilidade baixa 

de ocorrência, denotando o entendimento dos especialistas de que, apesar da possi-

bilidade ser pequena, erros dessa natureza incorrem em consequências negativas 

para o andamento da obra.  

E por fim, o risco ”R34” foi avaliado como de impacto muito alto e probabilidade 

rara. Apesar da raridade de ocorrência desse risco nas obras avaliadas pelos especi-

alistas, suas consequências são consideradas muito prejudiciais para o andamento 

da obra e para a fiscalização do contrato. Com a obtenção da classificação dos riscos 

em função da análise qualitativa da severidade, chega-se à saída do processo pro-

posto, e a contextualização dos resultados é concluída. 

 

4.5 PROPOSIÇÃO DE DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO GERENCIA-

MENTO DE RISCO. 

 
Ao conhecer os riscos classificados com nível de severidade “Alto”, foi possível 

identificar as ameaças mais importantes a serem tratadas, ou que necessitam de 

maior atenção e planejamento de resposta. Este item corresponde ao último objetivo 

específico, cujo intuito foi propor diretrizes para a análise de riscos na execução de 

obras públicas na ótica da fiscalização, baseando-se na avaliação qualitativa de vinte 

e nove riscos, dos quais vinte e cinco foram classificados como mais severos nas 

áreas custo, tempo e qualidade, quando avaliados em obras fiscalizadas por quatorze 

especialistas. 

A proposição de diretrizes corresponde etapa subsequente do processo de ge-

renciamento de riscos, que consiste no planejamento de respostas. Segundo Eskan-
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der (2018), dentro do processo sistemático de gerenciamento de riscos, o planeja-

mento de respostas é composto por quatro comportamentos, a saber: redução, reten-

ção, prevenção e transferência. 

Segundo o PMBOK® (PMI, 2017), os riscos com maior grau de severidade po-

dem exigir ação prioritária e respostas altamente proativas, que proporcionem a pre-

venção ou a mitigação dos impactos provocados pelo respectivos riscos. Tonin (2017) 

corrobora  essa afirmação, ao constatar que os riscos mais severos deverão ter ações 

de respostas priorizadas para prevenir ou mitigar os impactos, enquanto que os riscos 

com menores níveis de severidade poderão ser mantidos em níveis aceitáveis por 

meio de simples monitoramento. 

Na próxima etapa, após obter a classificação e identificação dos riscos mais 

severos, parte-se para proposição de ações de respostas aos mesmos, considerando 

o perfil da amostra avaliada neste estudo e a posição dos especialistas consultados 

ao avaliarem cada risco.  

O fluxograma deste objetivo específico é demonstrado na Figura 38: 

 
Figura 38 - Fluxograma para proposição de ações de respostas e diretrizes 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Tonin (2017) 

 
Na Figura 38, a entrada consiste nos resultados obtidos na classificação dos 

riscos, a qual apontou os riscos com maior grau de severidade. De forma prática, a 

primeira etapa do fluxo do processo buscou organizar as respostas, baseando-se nas 

informações coletadas da amostra estudada, que por sua vez, forneceram o perfil da 

mesma e as respostas dos especialistas consultados. 

Para a formulação desses dados foram considerados os seguintes aspectos: 

Proposição de 
respostas e de 
planejamento.

Definição dos riscos 
classificados
conforme o nível de 
severidade.

Organização de 
respostas em função 
do perfil da amostra 

e respostas dos 
especialistas.

Diretrizes e 
ações de 
respostas
aos riscos 
mais severos

ENTRADA

SAÍDA
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a) Descrição sucinta do risco como evento abordando suas principais caracte-

rísticas. 

b) Estabelecimento de quatro estratégias de resposta aos riscos, segundo o 

guia PMBOK® (PMI, 2017) e a ABNT NBR ISO 31.000:2009 (ABNT, 2009), a 

saber: Prevenir, reduzir, aceitar e transferir. 

c) Relacionar as ações da fiscalização de obras frente à ocorrência dos riscos 

e as estratégias de resposta. 

d) Comparação do que foi projetado no modelo de Tonin (2017) com os dados 

obtidos, na aplicação do questionário na fase de execução das obras públicas 

avaliadas, nesta pesquisa, por 14 especialistas de engenharia atuantes em 

fiscalização de obras. 

e) Apresentação da visão dos especialistas fiscais de obra. 

 
Com esses dados, partiu-se para a organização das informações de forma ob-

jetiva, conforme apresentado na Figura 39. Nesta etapa do estudo, na Figura 39 de-

monstra-se finalmente a organização dos dados obtidos a partir da classificação entre 

29 riscos mais severos identificados em pesquisa correlata anterior desenvolvida por 

Tonin (2017). Os riscos estão relacionados no Apêndice D. Por meio da avaliação de 

14 especialistas, 25 desses riscos foram classificados como mais severos ao serem 

avaliados sob a perspectiva de uma obra pública na fase contratual. 

Na Figura 39, apresenta-se no campo “1” consta a codificação e descrição do 

risco, e seu evento. No campo “2” consta a classificação do nível de severidade em 

função do impacto nas áreas custo, tempo e qualidade, e da probabilidade. No campo 

“3” identifica-se a ação do especialista frente ao risco e a estratégia traçada para o 

tratamento do risco na eventualidade de ocorrência. As ações frente à ocorrência do 

risco, foram levantadas a partir das respostas da terceira parte do questionário res-

pondido pelos especialistas (Apêndice C), as quais foram compiladas com auxílio de 

planilha eletrônica (Apêndice T). Estes dados foram correlacionados às quatro estra-

tégias estabelecidas no guia PMBOK® (PMI, 2017), e relacionadas  no Quadro 31. E, 

por fim, no campo “4” da Figura 39, foram relacionadas as respostas aos riscos base-

adas nas respostas preconizadas na pesquisa correlata de Tonin (2017) e na obser-

vação dos especialistas ao responderem o questionário do Apêndice C. 
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Figura 39 - Resumo de respostas aos riscos com maior nível de severidade 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Tonin (2017) 

 
Quadro 31 - Estratégias para ações de resposta 

Estratégia Descrição do objetivo da estratégia 

Transferência 
Transferir a terceiros a responsabilidade de gerenciar o risco e de tratar o 
seu impacto. 

Prevenção Atuar para eliminar a ameaça ou proteger o projeto do seu impacto negativo. 

Aceitação 
Admitir a existência da ameaça, e somente atuar se o risco ocorrer. Adotar 
esse recurso quando não for possível, nem econômico tratar a ameaça por 
outro meio. 

Redução 
Reduzir para valores aceitáveis, o impacto e/ou a probabilidade de ocorrên-
cia da ameaça. 

Fonte: PMBOK® (PMI, 2017) 

 
Segundo Tonin (2017), os riscos mais severos deverão ser prioritariamente tra-

tados com ações de resposta, pois potencialmente podem provocar prejuízos signifi-

cativos nas áreas referentes a custo, tempo e qualidade de uma obra pública. Por-

tanto, preferencialmente, ações de prevenção ou redução da ocorrência devem ser 

tomadas para tratar esses eventos. 

Na sequência são apresentados os quadros com a organização dos riscos clas-

sificados e as estratégias de resposta. No campo de descrição das respostas, são 

relacionadas ações que representam a estratégia adotada para o risco em questão. 

Também foi realizada uma descrição comparativa sucinta, entre as constatações le-

vantadas no levantamento e a classificação do risco deste estudo realizado em obras 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta:

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE

2.1 - Nível de Severidade

MUITO ALTO

Reativa

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Cód - Nome do risco 

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

Descrição do 

evento:

Descrição do risco em função de suas principais causas, como 

é observado e momento em que é gerado.

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Descrição da resposta ao risco em função da ação frente ao 

risco.

Impacto

Probabilidade
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públicas do IFSC recentemente fiscalizadas. Os dados levantados anteriormente em 

pesquisa correlata realizada por Tonin (2017), também foram considerados na descri-

ção comparativa do quadro. 

Devido à significativa quantidade de dados compilados, dos 29 riscos severos 

considerados neste estudo, serão apresentadas e detalhadas as ações planejadas 

para os 13 riscos mais severos (Quadro 32), por terem ocorrência de impacto simul-

tâneo nas áreas “custo”, “tempo” e “qualidade”. No entanto, todos os dados encon-

tram-se apresentados na íntegra no Apêndice R por meio dos quadros com a descri-

ção das ações e respostas para os dezesseis riscos severos remanescentes. 

 
Quadro 32 - Relação dos 13 riscos severos que impactam custo, tempo e qualidade 

Treze Riscos mais severos que impactam 
a obra pública em "Custo", "Tempo" e 

"Qualidade" 

R05, R09, R10, R14, R16, R18, R21, R23, R24, 
R25, R26, R36, R41 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 
O detalhamento dos 13 riscos do Quadro 32 será realizado nos subitens se-

guintes. 

 

4.5.1 Ações e respostas ao risco severo “R05 - Negligência de fornecedores ou 

subempreiteiros” 

 
Na Figura 40 consta a descrição dos dados compilados para o risco severo 

“R05”. Ao comparar com o modelo elaborado por Tonin (2017), a resposta ao risco 

indicada foi a estratégia de mitigação, e o risco foi identificado como gerado na fase 

contratual do processo licitatório. Na classificação do risco efetuada neste estudo, de-

senvolvido na fase contratual, a resposta obtida para o nível de severidade “Alto risco 

em custo, tempo e qualidade”, quando aplicado em obras avaliadas pelos especialis-

tas consultados, foi a estratégia de prevenção. 

Conforme a planilha de ações e respostas apresentada na íntegra no Apêndice 

S, a maioria dos especialistas votaram que assumem a postura proativa de prevenção 

frente ao risco R05. Considerando por área de impacto, 42,86 % dos especialistas 

assumem a postura proativa de prevenção em relação a área custo, 57,14 % em re-

lação a área tempo, e 64,29 % em relação à área qualidade. 
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Figura 40 - Respostas ao risco severo "R05" 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Tonin (2017) 

 
Como diretrizes para o gerenciamento do risco R05 na fase contratual, o posi-

cionamento avaliado pelos especialistas na função de fiscalização foi de prevenção. 

Esse posicionamento concentrou-se nas diretrizes de monitoramento e na comunica-

ção formal entre as partes interessadas, confirmando as ações estabelecidas na fase 

contratual identificadas na pesquisa de Tonin (2017). O monitoramento é traduzido 

pelo mapeamento dos serviços passíveis de subcontratação desde o início da obra, e 

a comunicação formal através de registro em diário de obra, foi avaliada como sendo 

o alerta à contratada quanto à iminência de ocorrência de não conformidade em rela-

ção a atuação de fornecedores e/ou subempreiteiros. Efetuando monitoramento rigo-

roso desde o início do contrato, mapeando os serviços sujeitos à subcontratação, de-

mandando formalmente através de registro em diário de obra e/ou comunicação oficial 

à contratada, viabiliza o atendimento dos requisitos contratuais referentes à capaci-

dade e qualificação técnica da mão de obra subempreitada. 

 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MUITO ALTO MUITO ALTO MUITO ALTO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R05.1 -  No início do contrato, realizar o mapeamento dos 

serviços passíveis de subcontratação e respectivos limites, para 

monitoramento prévio da contratada, exigindo qualificação 

técnica e formalização de vínculo empregatício.

R05.2 - Comunicar e registrar em diário de obra ou notificar via 

correio eletrônico, os indícios iniciais de qualquer não 

conformidade no fornecimento de materiais ou no desempenho 

de subempreiteiros, estabelecendo prazos para correção em 

tempo hábil para não comprometer o orçamento, o cronograma 

e a qualidade dos serviços.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R05 - Negligência de fornecedores ou subempreiteiros.

Descrição do 

evento:

Na fase da execução do contrato, ocorre ineficiência por 

parte da contratada na prestação do serviço, no 

fornecimento de materiais e no desempenho da mão de 

obra, causando aumento de custos, descumprimento de 

prazo e prejudicando a qualidade da construção.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE



168 

 

4.5.2 Ações e respostas ao risco severo “R09 - Divergência entre os interesses 

políticos e as necessidades do departamento técnico (engenharia)” 

 
No Apêndice S apresenta-se o quadro com a descrição dos dados compilados 

para o risco severo “R09”. Ao comparar com o modelo elaborado por Tonin (2017), a 

resposta ao risco indicada foi a estratégia de prevenção, e o risco foi identificado como 

gerado na fase preliminar do processo licitatório. Na classificação do risco efetuada 

neste estudo, desenvolvido na fase contratual, a resposta obtida para o nível de se-

veridade “Alto risco em “custo” e “tempo” e “qualidade”, quando aplicado em obras 

avaliadas pelos especialistas consultados, foi a estratégia de “Prevenção”. 

Conforme a planilha de ações e respostas apresentada na íntegra no Apêndice 

S, a maioria dos especialistas votaram que assumem a postura proativa de prevenção 

frente ao risco R09. Considerando por área de impacto, 50 % dos especialistas assu-

mem a postura proativa de prevenção em relação a área tempo, e da mesma forma, 

50 % em relação à área qualidade. 

Para o gerenciamento do risco R09 na fase contratual, por parte do fiscal de 

obras, os especialistas definiram como resposta, as diretrizes voltadas para preven-

ção. Essas diretrizes consistiram em: 

 

• Planejamento: Efetuar no início da execução da obra, o planejamento 

específico dos elementos técnicos do contrato (projetos, especificações, 

orçamento e cronograma), para identificar falhas ou a necessidade de 

ajustes decorrentes de inconsistências geradas na fase preliminar da li-

citação. 

• Comunicação formal: Estabelecer comunicação contínua e formal en-

tre as partes interessadas, e reportar à gestão de engenharia as conse-

quências da interferência política sobre os critérios técnicos a serem 

considerados na escolha e planejamento de uma obra. Desta forma, vi-

abiliza-se subsidiar a melhoria contínua de projetos futuros e valorizar a 

necessidade do envolvimento do setor de engenharia na tomada de de-

cisão sobre a definição das obras do órgão público, embasado em crité-

rios técnicos. 
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4.5.3 Ações e respostas ao risco severo “R10 - Definição do escopo da obra 

não é clara ou apresenta lacunas” 

 
No Apêndice S apresenta-se o quadro com a descrição dos dados compilados 

para o risco severo “R10”. Na comparação com o modelo elaborado por Tonin (2017), 

a resposta ao risco indicada foi a estratégia de prevenção, e o risco foi identificado 

como gerado na fase interna do processo licitatório. Na classificação do risco efetuada 

neste estudo, desenvolvido na fase contratual, a resposta obtida para o nível de se-

veridade “Alto risco em “custo”, “tempo” e “qualidade”, quando aplicado nas obras 

avaliadas pelos especialistas consultados, foi a estratégia de “Prevenção”. 

Conforme a planilha de ações e respostas apresentada na íntegra no Apêndice 

S, a maioria dos especialistas votaram que assumem a postura proativa de prevenção 

frente ao risco “R10”. Considerando por área de impacto, 64,29 % dos especialistas 

assumem a postura proativa de prevenção em relação a área custo, 85,71 % em re-

lação a área tempo, e 57,14 % em relação à área qualidade. 

Como diretrizes para o gerenciamento do risco “R10” na fase contratual, por 

parte do fiscal de obras, os especialistas definiram como resposta as diretrizes volta-

das para prevenção. Essas diretrizes consistiram em: 

 

• Comunicação e planejamento: Entre as tratativas iniciais da fase con-

tratual, indicou-se convocar a contratada para elaborar planejamento 

executivo da obra, revisar os dados técnicos da obra que ainda possam 

apontar falhas técnicas nos projetos, orçamento ou cronograma. Desta 

forma, age-se em tempo hábil para equalizar o orçamento e o crono-

grama, evitando atrasos e aditivos, e promovendo o alcance da quali-

dade requerida. 

 

4.5.4 Ações e respostas ao risco severo “R14 - Alterações de escopo nos pro-

jetos de engenharia licitados no decorrer da execução da obra” 

 
No Apêndice S apresenta-se o quadro com a descrição dos dados compilados 

para o risco severo “R14”. Na comparação com o modelo elaborado por Tonin (2017), 

a resposta ao risco indicada foi a estratégia de mitigação, e o risco foi identificado 

como gerado na fase contratual do processo licitatório. Na classificação do risco efe-

tuada neste estudo, desenvolvido na fase contratual, a resposta obtida para o nível de 
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severidade “Alto risco em “custo”, “tempo” e “qualidade”, quando aplicado nas obras 

avaliadas pelos especialistas consultados, foi a estratégia de “Redução”. 

Conforme a planilha de ações e respostas apresentada na íntegra no Apêndice 

S, a maioria dos especialistas votaram que assumem a postura proativa de redução 

dos efeitos negativos do risco “R14”. Considerando por área de impacto, 50,00 % dos 

especialistas assumem a postura proativa de prevenção em relação a área custo, e 

50,00 % em relação à área qualidade. 

Como diretrizes para o gerenciamento do risco “R14” na fase contratual, por 

parte do fiscal de obras, os especialistas definiram como resposta as diretrizes volta-

das para a redução do risco. Essas diretrizes consistiram em: 

 

• Planejamento e monitoramento: A partir da constatação da necessi-

dade de efetuar alterações no escopo dos documentos técnicos da obra, 

a fiscalização assume a postura de avaliar a viabilidade baseada nos 

parâmetros estabelecidos no contrato. 

• Comunicação: Registrar e documentar a situação nos instrumentos de 

monitoramento do contrato (diário de obra, sistema interno de adminis-

tração de contratos), e de comunicação (correio eletrônico, memorandos 

e ofícios). E manter à contratada informada da situação, solicitando sua 

manifestação, quando for necessário efetuar alterações no escopo, para 

que a mesma reavalie a necessidade de custos adicionais, prorrogação 

de prazo ou substituição de materiais e/ou serviços. 

 
 

4.5.5 Ações e respostas ao risco severo “R16 - Falhas na elaboração dos quan-

titativos dos materiais e serviços necessários para realização da obra” 

 
No Apêndice S apresenta-se o quadro com a descrição dos dados compilados 

para o risco severo “R16”. Na comparação com o modelo elaborado por Tonin (2017), 

a resposta ao risco indicada foi a estratégia de mitigação, e o risco foi identificado 

como gerado na fase interna do processo licitatório. Na classificação do risco efetuada 

neste estudo, desenvolvido na fase contratual, a resposta obtida para o nível de se-

veridade “Alto risco em “custo”, “tempo” e “qualidade”, quando aplicado nas obras 
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avaliadas pelos especialistas consultados, foi a estratégia de “Redução”, corrobo-

rando com a classificação de Tonin (2017), ao efetuar a avaliação qualitativa em um 

conjunto de obras públicas. 

Conforme a planilha de ações e respostas apresentada na íntegra no Apêndice 

S, a maioria dos especialistas votaram que assumem a postura proativa de redução 

dos efeitos negativos do risco “R16”. Considerando por área de impacto, 50,00 % dos 

especialistas assumem a postura proativa de prevenção em relação a área custo, e 

50,00 % em relação à área qualidade. 

Como diretrizes para o gerenciamento do risco “R16” na fase contratual, por 

parte do fiscal de obras, os especialistas definiram como resposta, as diretrizes volta-

das para a redução do risco. Essas diretrizes são similares as relacionadas para o 

risco R10, e consistiram em: 

 

• Planejamento e monitoramento: A partir da constatação da necessi-

dade de efetuar correções nos documentos técnicos da obra (quantitati-

vos de materiais e serviços), a fiscalização assume a postura de analisar 

as falhas, efetuar as correções, compatibilizar os quantitativos inconsis-

tentes em tempo hábil para agilizar a tomada de decisão sobre a neces-

sidade de alterações que impactem o custo projetado, o prazo e as es-

pecificações estabelecidas. Prioriza-se as soluções que readéquem o 

escopo de forma a evitar aditivos de valor e prazo, e não reduza a qua-

lidade requerida para a obra. 

• Comunicação: Registrar e documentar todas as ocorrências de altera-

ções nos instrumentos de monitoramento do contrato (diário de obra, 

sistema interno de administração de contratos), e de comunicação (cor-

reio eletrônico, memorandos e ofícios). 

 

4.5.6 Ações e respostas ao risco severo “R18 - Escassez de mão de obra qua-

lificada” 

 
No Apêndice S apresenta-se o quadro com a descrição dos dados compilados 

para o risco severo “R18”. Na comparação com o modelo elaborado por Tonin (2017), 

a resposta ao risco indicada foi a estratégia de mitigação, e o risco foi identificado 
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como gerado na fase contratual do processo licitatório. Na classificação do risco efe-

tuada neste estudo, desenvolvido na fase contratual, a resposta obtida para o nível de 

severidade “Alto risco em “custo”, “tempo” e “qualidade”, quando aplicado nas obras 

avaliadas pelos especialistas consultados, foi a estratégia de “transferência”. 

Conforme a planilha de ações e respostas apresentada na íntegra no Apêndice 

S, a maioria dos especialistas votaram que assumem a postura de transferência de 

responsabilidade para gerenciar os efeitos negativos do risco “R18”. Ao considerar 

por área de impacto, para a área custo, 85,71 % dos especialistas assumem a postura 

de não ter ingerência sobre o risco R18 e transferir a responsabilidade de assumir as 

consequências do impacto para outras instâncias ou outros integrantes das partes 

interessadas do contrato (contratada). 

Como diretrizes para o gerenciamento do risco “R18” na fase contratual, por 

parte do fiscal de obras, os especialistas definiram as respostas, baseadas em: 

 

• Comunicação e monitoramento: Registro formal em diário de obra do 

efetivo de colaboradores que a contratada disponibiliza para cada etapa 

de execução do cronograma da obra. Exigência de comprovação docu-

mental prévia da qualificação e regularidade profissional dos colabora-

dores da contratada. Acompanhamento da compatibilidade do efetivo de 

mão de obra com o requerido nas etapas estabelecidas no cronograma 

executivo. 

 

4.5.7 Ações e respostas ao risco severo “R21 - Retrabalhos oriundos de altera-

ções solicitadas pelo órgão público contratante durante execução da 

obra” 

 
No Apêndice S apresenta-se o quadro com a descrição dos dados compilados 

para o risco severo “R21”. Comparando-se ao modelo elaborado por Tonin (2017), a 

resposta ao risco indicada foi a estratégia de mitigação, e o risco foi identificado como 

gerado na fase contratual do processo licitatório. Na classificação do risco efetuada 

neste estudo, desenvolvido na fase contratual, a resposta obtida para o nível de se-

veridade “Alto risco em “custo”, “tempo” e “qualidade”, quando aplicado nas obras 

avaliadas pelos especialistas consultados, foi a estratégia de “Redução”. 

Conforme a planilha de ações e respostas apresentada na íntegra no Apêndice 

S, a maioria dos especialistas votaram que assumem a postura proativa de redução 
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dos efeitos negativos do risco “R21”. Considerando por área de impacto, 42,86 % dos 

especialistas assumem a postura reativa de redução em relação à área custo, 50,00 

% em relação à área tempo, e 50,00 % à área qualidade. 

Como diretrizes para o gerenciamento do risco “R21” na fase contratual, por 

parte do fiscal de obras, os especialistas definiram como resposta, as diretrizes volta-

das para a redução do risco, e consistiram em: 

 

• Planejamento e monitoramento: Devido à probabilidade “possível” 

avaliada pelos especialistas, a fiscalização da obra responde aos efeitos 

do risco R21 para reduzir a possibilidade de intervenções no objeto do 

contrato, validando os documentos técnicos que compõem o contrato 

(projetos, especificações, orçamento e cronograma) junto às partes in-

teressadas. Também, condiciona-se a permissão de alterações, priorita-

riamente, ao caso de haver a necessidade de correção de falhas ou para 

otimizar o custo da obra, para reduzir ou manter prazo de execução, ou 

então, para aumentar a qualidade especificada. 

 

4.5.8 Ações e respostas ao risco severo “R23 - Ausência de verificação e vali-

dação dos projetos de engenharia contratados pelo órgão público” 

 
Os dados compilados para o risco severo “R23” estão no Apêndice S. Na com-

paração com o modelo elaborado por Tonin (2017), a resposta ao risco indicada foi a 

estratégia de prevenção, e o risco foi identificado como gerado na fase interna do 

processo licitatório. Na classificação do risco efetuada neste estudo, desenvolvido na 

fase contratual, a resposta obtida para o nível de severidade “Alto risco em “custo”, 

tempo” e “qualidade”, quando aplicado nas obras avaliadas pelos especialistas con-

sultados, foi a estratégia de “Prevenção”. 

Conforme a planilha de ações e respostas presente no Apêndice S, a maioria 

dos especialistas votaram que assumem a postura proativa de prevenção frente ao 

risco “R23”. Considerando por área de impacto, 64,29 % dos especialistas assumem 

a postura proativa de prevenção em relação a área custo, 64,29 % em relação a área 

tempo, e 64,29 % em relação à área qualidade. 



174 

 

Como diretrizes para o gerenciamento do risco “R23” na fase contratual, por 

parte do fiscal de obras, os especialistas definiram como resposta as diretrizes volta-

das para prevenção. Essas diretrizes corroboram com as mesmas adotadas para o 

risco R23, a saber: 

 

• Planejamento: No início da fase contratual, tendo como premissa as 

obrigações da contratada em cumprir com eficiência o previsto no con-

trato, a fiscalização da obra delega à contratada a revisão dos projetos 

para, em caso da detecção de inconsistências, antecipar providências 

em tempo hábil, para não comprometer significativamente o ritmo da 

obra. 

• Comunicação: Promover a comunicação contínua entre os represen-

tantes das partes do contrato (contratante, projetista e contratada), atra-

vés de registros em documentos formais, como o diário de obra e correio 

eletrônico, para registrar o problema causado pela ocorrência do risco, 

e as providências tomadas em tempo hábil para evitar ou reduzir o com-

prometimento do valor orçado, do prazo de execução e da qualidade 

requerida nas especificações. 

 

4.5.9 Ações e respostas ao risco severo “R24 - Elaboração de projetos de en-

genharia por projetistas pouco experientes” 

 
O quadro com a descrição dos dados para o risco severo “R24” encontra-se no 

Apêndice S. Na comparação com o modelo elaborado por Tonin (2017), a resposta 

ao risco indicada foi a estratégia de mitigação, e o risco foi identificado como gerado 

na fase interna do processo licitatório. Na classificação do risco efetuada neste estudo, 

desenvolvido na fase contratual, a resposta obtida para o nível de severidade “Alto 

risco em “custo”, “tempo” e “qualidade”, quando aplicado nas obras avaliadas pelos 

especialistas consultados, foi a estratégia de “Redução 

A maioria dos especialistas votaram que assumem a postura proativa de redu-

ção dos efeitos negativos do risco “R24” (planilha de ações e respostas do Apêndice 

S). Considerando por área de impacto, 42,86 % dos especialistas assumem a postura 

de transferir a responsabilidade pelo gerenciamento dos efeitos do risco, e 35,71 % 
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assumem postura reativa de redução em relação à área custo, 42,86 % em relação à 

área tempo, e 42,86 % à área qualidade. 

Como diretrizes para o gerenciamento do risco “R24” na fase contratual, por 

parte do fiscal de obras, os especialistas definiram como resposta, as diretrizes volta-

das para a redução do risco, e consistiram em: 

 

• Planejamento e monitoramento: no início da fase contratual, a fiscali-

zação da obra orienta a contratada para efetuar a revisão dos projetos 

para, em caso da detecção de inconsistências, redirecionar a demanda 

para os projetistas da contratante tomarem as providências necessárias 

de correção, em tempo hábil para reduzir, ou evitar, o impacto no anda-

mento da obra decorrente da revisão dos projetos.  

• Comunicação: quando os projetos elaborados pela equipe técnica do 

órgão público, possuem inconsistências, causadas por imperícia por 

parte dos projetistas, é de suma importância a comunicação formal junto 

à chefia imediata para que o órgão público tome as providências cabíveis 

para a capacitação imediata da equipe responsável pela elaboração dos 

projetos. 

 

4.5.10 Ações e respostas ao risco severo “R25 - Prazos reduzidos para elabora-

ção dos projetos de engenharia e documentos técnicos para licitação” 

 
Os dados compilados para o risco severo “R25” (Apêndice S) levam a algumas 

constatações. Ao comparar com o modelo elaborado por Tonin (2017), a resposta ao 

risco indicada foi a estratégia de mitigação, e o risco foi identificado como gerado nas 

fases interna do processo licitatório. Na classificação do risco efetuada neste estudo, 

desenvolvido na fase contratual, a resposta obtida para o nível de severidade “Alto 

risco em “custo”, “tempo” e “qualidade”, quando aplicado nas obras avaliadas pelos 

especialistas consultados, foi a estratégia de transferência. 

Conforme a planilha de ações e respostas (Apêndice S), a maioria dos especi-

alistas votaram que assumem a postura de não ter ingerência frente ao risco R25, 

transferindo-o para o tratamento de terceiros. Considerando por área de impacto, 

50,00 % dos especialistas assumem a postura de transferir a responsabilidade de gerir 



176 

 

o risco R08 em relação a área custo, 35,71 % em relação a área tempo, e 35,71 % 

em relação à área qualidade. 

Como diretrizes para o gerenciamento do risco “R25” na fase contratual, por 

parte do fiscal de obras, os especialistas definiram como resposta, transferência do 

gerenciamento dos efeitos devido à ocorrência do risco, e consistiram em: 

 

• Planejamento e monitoramento: No início da fase contratual, a fiscali-

zação da obra orienta a contratada efetuar a revisão dos projetos e, em 

caso da detecção de inconsistências, redirecionar a demanda para os 

responsáveis técnicos tomarem as providências necessárias para a cor-

reção. Essas providências devem ocorrer em tempo hábil para minimizar 

ou evitar o impacto decorrente da revisão dos projetos e, conforme o 

caso, da necessidade de reaprovação junto a órgãos competentes. A 

necessidade dessas providências pode incorrer na necessidade de adi-

tivos de custo, interrupções e/ou atrasos no andamento da obra, e com-

prometimento da qualidade especificada. 

 

4.5.11 Ações e respostas ao risco severo “R26 - Especificações genéricas nos 

memoriais descritivos e projetos de engenharia não permitindo a verifica-

ção da qualidade mínima exigida para os materiais” 

 
Os dados compilados para o risco severo “R26” encontram-se no Apêndice S. 

Na comparação com o modelo elaborado por Tonin (2017), a resposta ao risco indi-

cada foi a estratégia de prevenção, e o risco foi identificado como gerado na fase 

interna do processo licitatório. Na classificação do risco efetuada neste estudo, de-

senvolvido na fase contratual, a resposta obtida para o nível de severidade “Alto risco 

em “custo “’, tempo” e “qualidade”, quando aplicado nas obras avaliadas pelos espe-

cialistas consultados, foi a estratégia de “Prevenção”. 

Conforme a planilha de ações e respostas apresentada integralmente no Apên-

dice S, a maioria dos especialistas indicaram que assumem a postura proativa de 

prevenção frente ao risco “R26”. Considerando por área de impacto, 50,00 % dos es-

pecialistas assumem a postura proativa de prevenção em relação a área custo, 57,14 

% em relação a área tempo, e 57,14 % em relação à área qualidade. 
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Como diretrizes para o gerenciamento do risco “R26” na fase contratual, por 

parte do fiscal de obras, os especialistas definiram como resposta as diretrizes volta-

das para prevenção. Essas diretrizes corroboram com as mesmas adotadas para o 

risco R22, e consistiram em: 

 

• Planejamento: No início da fase contratual, tendo como premissa as 

obrigações da contratada em cumprir com eficiência o previsto no con-

trato, a fiscalização da obra delega à contratada a revisão dos projetos 

para, em caso da detecção de inconsistências, antecipar providências 

em tempo hábil, para não comprometer significativamente o ritmo da 

obra. 

• Comunicação: Promover a comunicação contínua entre os represen-

tantes das partes do contrato (contratante, projetista e contratada), por 

meio de registros em documentos formais, como o diário de obra e cor-

reio eletrônico, para registrar o problema causado pela ocorrência do 

risco, e as providências tomadas em tempo hábil para evitar ou reduzir 

o comprometimento do valor orçado, do prazo de execução e da quali-

dade requerida nas especificações. 

 

4.5.12 Ações e respostas ao risco severo “R36 - Apresentação de preços muito 

baixos no momento da licitação” 

 
No Apêndice S apresenta-se o quadro com a descrição dados compilados para 

o risco severo “R36”, com constatações que serão apresentadas a seguir. Na compa-

ração com o modelo elaborado por Tonin (2017), a resposta ao risco indicada foi a 

estratégia de mitigação, e o risco foi identificado como gerado na fase externa do pro-

cesso licitatório. Na classificação do risco efetuada neste estudo, desenvolvido na fase 

contratual, a resposta obtida para o nível de severidade “Alto risco em “custo”, “tempo” 

e “qualidade”, quando aplicado em 14 obras avaliadas pelos especialistas consulta-

dos, foi a estratégia de “Redução 

Conforme a planilha de ações e respostas (reproduzida no Apêndice S), a mai-

oria dos especialistas consideram assumir postura proativa de redução dos efeitos 

negativos do risco “R36”. Nas avaliações por área de impacto, 64,29 % dos especia-

listas assumem a postura de transferir a responsabilidade pelo gerenciamento dos 
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efeitos do risco na área custo, 35,71 % assumem postura reativa de redução em rela-

ção à área tempo, e 35,71 % à área qualidade. 

Como diretrizes para o gerenciamento do risco “R36” na fase contratual, por 

parte do fiscal de obras, os especialistas definiram como resposta, as diretrizes volta-

das para a redução do risco, e consistiram em: 

 

• Planejamento e monitoramento: No início da fase contratual, a fiscali-

zação da obra orienta a contratada a efetuar a revisão da planilha orça-

mentária quando os preços são pressionados por margem de lucro pe-

quena. Também, é de suma importância requerer a elaboração de cro-

nograma executivo compatível com as etapas da obra, para monitorar o 

abastecimento de materiais e mão de obra. 

 

4.5.13 Ações e respostas ao risco severo “R41 - Treinamentos inexistentes ou 

insuficientes para capacitar os servidores responsáveis pela montagem 

dos processos licitatórios e fiscalização das obras” 

 
O risco severo “R40” encontra-se descrito, com os respectivos dados, no Apên-

dice S. Ao comparar com o modelo elaborado por Tonin (2017), a resposta ao risco 

indicada foi a estratégia de prevenção, e o risco foi identificado como gerado nas fases 

interna do processo licitatório. Na classificação do risco efetuada neste estudo, a res-

posta obtida para o nível de severidade “Alto risco em “custo”, tempo” e “qualidade”, 

quando aplicado nas obras avaliadas pelos especialistas consultados, foi a estratégia 

de transferência. 

Conforme a planilha de ações e respostas, disposta no Apêndice S, a maioria 

dos especialistas indicaram assumir a postura de não ter ingerência frente ao risco 

R41, transferindo-o para o tratamento de terceiros. Considerando por área de impacto, 

64,29 % dos especialistas assumem a postura de transferir a responsabilidade de gerir 

o risco R28 em relação a área custo, 42,86 % em relação a área tempo, e 42,86 % 

em relação à área qualidade. 

Como diretrizes para o gerenciamento do risco “R41” na fase contratual, por 

parte do fiscal de obras, os especialistas definiram como resposta, transferência do 

gerenciamento dos efeitos devido à ocorrência do risco, e consistiram em: 
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• Planejamento e monitoramento: Mesmo sendo avaliado como um 

risco a ser transferido a terceiros, os especialistas avaliaram ser impor-

tante requisitar ao órgão público que viabilize o acesso à capacitação 

periódica e contínua dos fiscais de obra, para se manterem atualizados 

quanto à legislação vigente e quanto às novas tecnologias. 

 

4.5.14 Distribuição das estratégias de resposta e demais riscos estudados 

 
Na segunda parte do Apêndice S apresentam-se os dezesseis riscos restantes 

com as respectivas considerações quanto às diretrizes propostas, baseadas na clas-

sificação da severidade e na avaliação propostas pelos especialistas participantes 

desta pesquisa10. Encerra-se a etapa referente à elaboração de diretrizes para a aná-

lise de riscos, a partir da consideração de 29 riscos mais severos mapeados para 

obras públicas, em pesquisas correlatas.  

No gráfico da Figura 41, legendado pelo Quadro 33, é apresentado o resumo 

das estratégias de resposta obtidas neste estudo. 

 
Figura 41 - Gráfico de distribuição dos riscos conforme estratégia de resposta 

 

 

Estratégia: 🔴 Prevenção, 🔴 Redução, 🔴 Transferência. Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

 

10 Como os quadros encontram-se disponíveis integralmente no Apêndice S, avaliou-se não ser ne-

cessário apresentá-los novamente no corpo da dissertação. 
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R19-R21-
R24-R30-
R33-R36
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Quadro 33 – Legenda de códigos de riscos da Figura 41 

Có-
digo 

Descrição 
Estraté-

gia 

R02 Grande variação dos preços dos insumos.     

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos.    

R04 
Frequentes alterações por parte do órgão público na priorização para realização das 
obras e dos respectivos processos licitatórios.  

   

R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros.    

R07 
Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do projeto pelo órgão pú-
blico contratante. 

   

R08 
Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de recursos finan-
ceiros. 

   

R09 
Divergência entre os interesses políticos e as necessidades do departamento técnico 
(engenharia). 

   

R10 Definição do escopo da obra não é clara ou apresenta lacunas.    

R12 Falhas de planejamento na elaboração do cronograma.    

R13 
Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada vinculação entre 
as atividades. 

   

R14 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer da execução 
da obra. 

   

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos materiais e serviços necessários para re-
alização da obra. 

   

R18 Escassez de mão de obra qualificada.    

R19 Baixa produtividade dos operários.    

R21 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público contratante du-
rante execução da obra. 

   

R22 
Incompatibilidades entre as diferentes disciplinas de projetos de engenharia ou fa-
lhas de concepção do projeto (design). 

   

R23 
Ausência de verificação e validação dos projetos de engenharia contratados pelo ór-
gão público. 

   

R24 Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco experientes.    

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e documentos técni-
cos para licitação. 

   

R26 
Especificações genéricas nos memoriais descritivos e projetos de engenharia não 
permitindo a verificação da qualidade mínima exigida para os materiais. 

   

R27 
Desconhecimento das condições e características do solo na região de realização da 
obra. 

   

R28 Aumento dos custos de mão de obra.    

R30 
Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos trabalhos execu-
tados pelo empreiteiro. 

   

R32 
Interferências externas realizadas por outras partes interessadas (diretores, chefes, 
usuários).  

   

R33 
Erros, omissões ou inconsistências nos documentos técnicos fornecidos na licita-
ção. 

   

R34 Desconsideração de restrições ambientais.    

R36 Apresentação de preços muito baixos no momento da licitação.     

R40 
Indisponibilidade de softwares e ferramentas no ambiente de trabalho para auxiliar a 
elaboração dos documentos técnicos necessários para licitação. 

   

R41 
Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capacitar os servidores responsá-
veis pela montagem dos processos licitatórios e fiscalização das obras. 

   

Estratégia: 🔴 Prevenção, 🔴 Redução, 🔴 Transferência. Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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O gráfico representado na Figura 41, demonstra que a estratégia mais utilizada 

em resposta aos 29 riscos mais severos, na fiscalização de obra na fase contratual, 

foi a de prevenção. Esta estratégia foi votada como resposta mais frequente para tra-

tar 14 riscos, correspondendo ao percentual de 48 % das ações de resposta. Na se-

quência, a segunda estratégia mais votada para oito riscos foi a de redução, com 28 

%. Por fim, encerrando as três estratégias mais votadas, tem-se a estratégia de trans-

ferência de responsabilidade a terceiros, como resposta a sete riscos, e correspon-

dendo a 24 %. 

Estes resultados demostraram uma postura proativa por parte dos especialistas 

consultados. O comportamento de resposta à maioria dos riscos mais severos, foi 

voltado para a prevenção, quando os especialistas atuaram na fiscalização de con-

trato de obras públicas. Apesar de não terem qualificação específica em gerencia-

mento de riscos, denota-se que existe a preocupação sobre o assunto no sentido de 

reduzir ou evitar que os eventos negativos provoquem prejuízos ao cumprimento do 

contrato, no que se relaciona a não extrapolar o valor orçado, ao cumprimento do 

cronograma projetado e atingir a qualidade requerida nas especificações técnicas. 

 

4.6 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DOS RESULTADOS 

 
Neste item serão comentados os aspectos mais relevantes obtidos no estudo 

desenvolvido. Em pesquisas anteriores, voltadas ao estudo do gerenciamento de ris-

cos na construção civil, foi amplamente abordada a questão da importante contribui-

ção que este tipo de gerenciamento oferece para a maximização dos resultados, con-

templando entre outras áreas, a melhoria das áreas referentes às perspectivas: 

tempo, custo e qualidade (CAIADO, 2015; JAYASUDHA; VIDIVELLI, 2016; TONIN, 

2017). 

A pesquisa desenvolvida por Tonin (2017), ao propor diretrizes de acordo com 

as fases de contratação de uma obra pública estabelecidas pela Lei nº 8.666/93 

(BRASIL, 1993), partindo da classificação de 29 riscos mais severos, proporcionou a 

oportunidade de conhecer o comportamento desses riscos, quando avaliados na fase 

contratual da obra, isto é, na fase de execução monitorada por fiscalização técnica. 

Na pesquisa de Tonin (2017) voltada à identificação, análise e planejamento de 

respostas às ameaças severas em projetos de construção civil no setor público, foram  
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identificadas três ameaças maiores que impactaram simultaneamente as três áreas 

(custo, tempo e qualidade) que corresponderam aos riscos “R18 - Escassez de mão 

de obra qualificada”, “R27 - Desconhecimento das condições e características do solo 

na região de realização da obra” e “R36 - Apresentação de preços muito baixos no 

momento da licitação”. No presente estudo, os riscos R18 e R36, corroboraram a aná-

lise realizada por Tonin (2017), e também foram classificados com nível alto de seve-

ridade nas áreas custo, tempo e qualidade. 

Neste estudo de caso aplicado durante a fase contratual de 14 obras públicas 

do IFSC, a classificação dos riscos com o apoio de matrizes de risco identificou 13 

ameaças maiores que impactaram simultaneamente as áreas custo, tempo e quali-

dade, conforme apresentado no Quadro 32 (riscos R05, R09, R10, R14, R16, R18, 

R21, R23. R24, R26, R36 e R41). Na Figura 42, os 13 riscos foram distribuídos de 

acordo com origem ou fonte, e no Quadro 34 consta a legenda de identificação dos 

riscos. 

 
Figura 42 - Gráfico sobre a origem dos 13 riscos mais severos que impactam as áreas Custo, Tempo 

e Qualidade 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 
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Quadro 34 – Legenda de códigos de riscos da Figura 42 

Có-
digo 

Descrição Origem 

R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros.    

R09 
Divergência entre os interesses políticos e as necessidades do departamento técnico 
(engenharia). 

   

R10 Definição do escopo da obra não é clara ou apresenta lacunas.    

R14 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer da execução 
da obra. 

   

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos materiais e serviços necessários para re-
alização da obra. 

   

R18 Escassez de mão de obra qualificada.    

R21 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público contratante du-
rante execução da obra. 

   

R23 
Ausência de verificação e validação dos projetos de engenharia contratados pelo ór-
gão público. 

   

R24 Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco experientes.    

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e documentos técni-
cos para licitação. 

   

R26 
Especificações genéricas nos memoriais descritivos e projetos de engenharia não 
permitindo a verificação da qualidade mínima exigida para os materiais. 

   

R36 Apresentação de preços muito baixos no momento da licitação.     

R41 
Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capacitar os servidores responsá-
veis pela montagem dos processos licitatórios e fiscalização das obras. 

   

Origem dos riscos: 🔴 Ações da contratada, 🔴 Ações do órgão público, 🔴 Fase de planejamento 

da obra. Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 
No gráfico da Figura 42, os riscos severos que tem origem em ações proveni-

entes da empresa contratada para executar a obra correspondem a 23 %. A negligên-

cia de colaboradores da contratada (fornecedores ou subempreiteiros), a escassez de 

mão de obra qualificada e a apresentação de proposta com preços muito baixos para 

a licitação, são ações por parte da empresa contratada que geraram riscos na fase 

contratual, e que a fiscalização se posicionou com ações de prevenção, transferência 

e redução respectivamente. No entanto, mantem-se a visão do monitoramento rigo-

roso como atitude proativa para evitar ou minimizar os impactos negativos desses 

riscos nas áreas custo, tempo e qualidade, demonstrando um nível mínimo de matu-

ridade em gerenciamento de riscos, por parte dos especialistas participantes da pes-

quisa. 

Os riscos que tem origem em ações do órgão público contratante correspon-

dem a 23 %. A divergência entre os interesses políticos e as necessidades do depar-

tamento técnico (engenharia), os retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo 

órgão público contratante durante execução da obra e os treinamentos inexistentes 
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ou insuficientes para capacitar os servidores responsáveis pela montagem dos pro-

cessos licitatórios e da fiscalização das obras, são ações do órgão público que em 

parte são geradas em fases diferentes do processo licitatório. Contudo, pelo alto im-

pacto que esses riscos causam nas três áreas (custo, tempo e qualidade), também 

requerem da fiscalização monitoramento rigoroso, registro e comunicação para ante-

cipar ações, quando possível, ou agir tempestivamente assim que os riscos ocorram. 

E por fim, 54 % dos riscos mais severos que impactam as três áreas, originam-

se de ações provenientes de deficiências no planejamento do empreendimento, re-

percutindo em desvios do orçamento (aditivos de valor), nos atrasos do cronograma 

(aditivos de prazo) e no não alcance da qualidade requerida (retrabalhos e notifica-

ções à contratada). 

A constatação de que desvios no planejamento do empreendimento podem ori-

ginar a maioria dos riscos mais severos, impactando as áreas custo, tempo e quali-

dade, também foi corroborada com as conclusões de outras pesquisas (ARAÚJO, 

2012; BARRETO; ANDERY, 2015; GONÇALVES, 2011; TONIN, 2017). Isto demons-

tra, por que as deficiências mais recorrentes e causadoras da maior parte dos desvios 

nos objetivos estabelecidos no contrato de execução de obra pública estão relaciona-

das ao planejamento, fato este apresentado nas auditorias mais recentes realizadas 

pelo TCU (BRASIL, 2019). 

A análise de riscos na execução na fase de execução de obras públicas apoi-

ada em matrizes de riscos permitiu reconhecer como os 29 riscos mais severos im-

pactaram as obras fiscalizadas. 

O desenvolvimento das matrizes para o processo de fiscalização em cada uma 

das áreas do objetivo do contrato (custo, tempo e qualidade), contendo a classificação 

de risco (baixo risco, médio risco e alto risco) de acordo com a sua severidade, per-

mitiu reconhecer quais riscos deverão ser tratados prioritariamente. 

Portanto, ao priorizar os riscos mais severos, possibilita-se traçar ações pre-

ventivas e proativas por parte da fiscalização, e concentrar esforços para evitar, trans-

ferir ou reduzir significativamente os impactos negativos que os riscos severos pos-

sam causar ao objetivo do contrato, prejudicando o custo da obra, e/ou o prazo (cro-

nograma), e/ou a qualidade (escopo).  

A análise de riscos realizada, ao ser fundamentada no levantamento dos prin-

cipais riscos negativos classificados sob ponto de vista da severidade, da priorização 

de ações de resposta e do momento em que possam acontecer ao longo da fase 
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contratual de uma obra pública, viabiliza ao fiscal de obras utilizar essas informações 

para a melhoria da eficiência da atividade de fiscalização, tornando o planejamento e 

o acompanhamento da obra mais eficiente, ao antever e agir, na maioria dos riscos, 

de forma proativa, em situações que ameaçam a evolução e o cumprimento do con-

trato. 

Como a maioria dos profissionais consultados nesta pesquisa foram os mes-

mos participantes da pesquisa desenvolvida por Tonin (2017), foi possível observar a 

evolução de suas posturas quanto à percepção do conceito de risco e o reconheci-

mento do gerenciamento de riscos como processo importante para maximizar os re-

sultados esperados para o projeto de construção, delimitados neste estudo para as 

áreas tempo custo e qualidade. Também se constatou que os dados gerados pela 

análise demonstraram quais áreas dos processos internos de controle e padronização 

necessitam de atenção prioritária por parte do órgão público. O monitoramento desses 

dados é importante para o processo de melhoria contínua no gerenciamento dos ris-

cos. Outrossim, é na fase de monitoramento do processo de gerenciamento de riscos 

que procedimentos, documentos e registros devem ser padronizados e arquivados, 

para formar histórico para trabalhos semelhantes futuros ou para viabilizar a melhoria 

contínua do processo de gerenciamento de risco (ABNT, 2009). 

A proposição de diretrizes a partir da análise de riscos estabeleceu providên-

cias a serem tomadas junto aos seus intervenientes, e em relação à estrutura opera-

cional do órgão público onde o estudo foi desenvolvido. Para os intervenientes, as 

diretrizes estabelecidas voltadas para aquisição de conhecimento e capacitação sobre 

o tema, objetivaram preparar os participantes para o entendimento do processo de 

gerenciamento de riscos e para o uso das informações geradas. Para o órgão público, 

as diretrizes visaram atingir os requisitos necessários para acolher os processos de 

gerenciamento de riscos. 

A avaliação comparativa dos resultados obtidos neste estudo em relação aos 

dados levantados na pesquisa de Tonin (2017) é relacionada integralmente no Apên-

dice U e exemplificada na Figura 43:  
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Figura 43 - Comparativo dos resultados de Tonin (2017) e os resultados da pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 
A maioria dos resultados obtidos para “nível de severidade” e “resposta ao 

risco”, corroborou, em parte ou totalmente, com os dados levantados a partir da pes-

quisa de Tonin (2017). Em termos gerais, dos 29 riscos mais severos, vinte e sete 

tiveram nível de severidade e/ou ações de resposta, compatíveis com os avaliados 

por Tonin (2017), onde onze riscos (R08, R09, R14, R16, R23, R24, R26, R27, R32, 

R34 e R36) tiveram resultados coincidentes ou similares com a pesquisa correlata, 

nos quesitos “nível de severidade” e “resposta ao risco”. Quanto aos demais riscos 

avaliados, quinze (R02, R04, R05, R10, R12, R13, R18, R19, R21, R22, R25, R28, 

R30, R33 e R34) obtiveram resultados similares no quesito “nível de severidade”, e o 

risco “R03” somente convergiu o resultado no quesito “resposta ao risco”. Portanto, 

conclui-se que dos 29 riscos mais severos levantados por Tonin (2017), vinte e sete 

riscos convergiram, em parte ou totalmente, quando avaliados na fase contratual de 

uma obra pública, sendo mais um ponto de validação para este estudo.  

Em relação às pesquisas correlatas desenvolvidas anteriormente, o presente 

estudo contribuiu para inovações futuras para o tema gerenciamento de riscos, ao 

tratar, no âmbito de fiscalização de obras públicas, a fase de execução do contrato, 

visando o atendimento dos objetivos estabelecidos para custo, tempo e qualidade. As 

limitações mais relevantes identificadas neste trabalho foram: 

 

Pesquisa de 

Tonin (2017)

Resultados 

obtidos para a 

fase de 

execução da 

obra

Pesquisa 

de Tonin 

(2017)

Resultados 

obtidos para a 

fase de 

execução da 

obra

R02 Grande variação nos preços dos insumos. ALTO EM CUSTO MUITO ALTO EM 

CUSTO

REDUZIR PREVENIR

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais 

e equipamentos.

ALTO EM TEMPO BAIXO EM CUSTO, 

TEMPO E 

QUALIDADE

PREVENIR PREVENIR

R04 Frequentes alterações por parte do órgão 

público na priorização para realização das 

obras e dos respectivos processos 

licitatórios.

ALTO EM CUSTO 

E TEMPO

ALTO EM CUSTO E 

TEMPO

PREVENIR TRANSFERIR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R41 Treinamentos inexistentes ou insuficientes 

para capacitar os servidores responsáveis 

pela montagem dos processos licitatórios e 

fiscalização das obras.

ALTO EM TEMPO 

E QUALIDADE

ALTO EM CUSTO, 

TEMPO E 

QUALIDADE

PREVENIR TRANSFERIR

Cód. Riscos

NÍVEL DE SEVERIDADE RESPOSTA AO RISCO
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• A necessidade de capacitação em gerenciamento de riscos para os fis-

cais de obra, para agirem de forma menos intuitiva e com mais eficiência. 

• Os diferentes níveis de maturidade em gerenciamento de riscos dos en-

volvidos no processo de contratação de obra pública, gerando certa difi-

culdade para institucionalizar e padronizar procedimentos voltados ao 

gerenciamento de riscos. 

• A proposição de ações foi gerada a partir das informações dos especia-

listas consultados neste estudo de caso, e, portanto, na aplicação da 

análise em outra instituição pública poderão ocorrer resultados diferen-

tes. 

 
Este estudo propõe que a análise de riscos na execução de obras públicas na 

ótica da fiscalização seja uma ferramenta que contribua para que os contratos de 

obras públicas sejam executados com garantia de resultados em plena conformidade 

com o planejamento orçamentário, com o cronograma projetado e com a qualidade 

requerida. Portanto, com o cumprimento dessas perspectivas estabelecidas no objeto 

do contrato, almeja-se que o empreendimento público atenda os interesses da socie-

dade e os recursos públicos sejam empregados com eficiência e eficácia.  
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5 CONCLUSÃO 

 
Neste último capítulo, será efetuada a contextualização a respeito do alcance 

das proposições relacionadas ao problema proposto nesta dissertação, e aos objeti-

vos estabelecidos para desenvolver a análise de riscos na execução de obras públicas 

na ótica da fiscalização. 

 

5.1 SOBRE AS RESPOSTAS AO PROBLEMA DE PESQUISA 

 
O problema de pesquisa desta dissertação foi: Como o fiscal de obras públicas 

pode contribuir para a gestão de risco ao monitorar a execução e o cumprimento do 

contrato? E nesta perspectiva, como o fiscal pode atuar no gerenciamento dos riscos 

do empreendimento na fase de execução de uma obra pública?  

As perguntas foram respondidas por meio das respostas dos 14 especialistas 

deste estudo de caso realizado no IFSC, que com base em 29 riscos mais severos, 

identificados como recorrentes em obras públicas estudadas em pesquisas correlatas 

relacionadas ao gerenciamento de riscos em obras públicas, foi possível classificar os 

riscos, identificando o grau de severidade dos mesmos no âmbito da fase contratual. 

Também foi possível avaliar como os especialistas, na posição de fiscal de obra, agem 

diante da ocorrência dos riscos severos. 

Ações de respostas foram coletadas em organizadas em 29 quadros de res-

postas aos riscos, somando um total de sessenta e uma ações identificadas para os 

riscos severos estudados. 

 

5.2 SOBRE O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Neste item serão descritos os resultados obtidos para cada um dos objetivos 

específicos propostos nesta dissertação. 

 

5.2.1 Objetivo específico - i. Compreender as etapas do processo de fiscaliza-

ção em obras públicas: 

 
O objetivo específico foi atingido. O conhecimento e compreensão das etapas 

dos processos de fiscalização em obras públicas foi realizado através dos dados le-

vantados nas entrevistas semiestruturadas realizadas com os três gestores de enge-

nharia do IFSC. Os gestores demonstraram experiência técnica e conhecimento a 
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respeito de leis e normativos referentes à legislação vigente sobre licitação. Porém, 

foi identificada pouca experiência em relação a processos de gerenciamento de riscos 

ao longo das etapas de uma licitação de obra pública, e principalmente no que se 

refere à fase contratual, onde a fiscalização é realizada. 

O levantamento dos contextos interno e externo da fase contratual descreveu 

como o órgão público efetua o planejamento de prioridades de investimentos e como 

conduz seus processos de contratação de obras públicas, a partir desse planeja-

mento. 

O processo de fiscalização de obras públicas no IFSC, também foi descrito sob 

o ponto de vista das rotinas e mecanismos de controle padronizados pelo Departa-

mento de Obras e Engenharia da instituição. 

Também, foi constatado que poucos avanços ocorreram no mapeamento de 

processos que subsidiariam a formalização e a estruturação do gerenciamento de ris-

cos na contratação de obras públicas, em relação aos dados pesquisados por Tonin 

(2017). E também, constatou-se a continuidade da predominância do comportamento 

intuitivo por parte dos gestores e dos especialistas em engenharia participantes deste 

estudo, nas ações voltadas ao gerenciamento de riscos na fiscalização de obras. 

 

5.2.2 Objetivo específico - Identificar a responsabilidade técnica do fiscal de 

obra sob a ótica legal: 

 
O objetivo específico foi atingido. Por meio dos dados obtidos em pesquisas 

anteriores e em levantamento documental, foram identificados os aspectos legais da 

fiscalização sob o ponto de vista das obrigações, procedimentos e responsabilidades 

previstos em leis e normativos. Por meio dados fornecidos pelos 14 especialistas, foi 

possível identificar que o nível de conhecimento em relação à legislação e normativos 

vigentes é satisfatório. O nível de conhecimento constatado através do levantamento 

do perfil dos especialistas em relação ao processo de gerenciamento de riscos, foi 

avaliado como intuitivo. Apesar dos especialistas não possuírem formação ou capaci-

tação específica em gerenciamento de riscos, o posicionamento de agir proativa-

mente, foi a ação mais recorrente identificada na classificação dos 29 riscos mais se-

veros deste estudo. 
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5.2.3 Identificar os riscos negativos mais severos registrados em pesquisas re-

alizadas especificamente para o setor público, com ênfase na fiscalização 

de obra: 

 
O objetivo específico foi atingido. Os riscos mais severos foram levantados em 

pesquisas correlatas anteriores, chegando ao total de 29 riscos mais severos identifi-

cados para obras públicas com perfil similar ao das obras do estudo de caso desta 

pesquisa, realizada no IFSC.  

Os 29 riscos levantados, foram organizados em instrumento de coleta de dados 

para a serem avaliados sob o ponto de vista de impacto e probabilidade de ocorrência 

em três áreas: custo, tempo e qualidade. Os especialistas avaliadores, votaram se-

guindo os critérios orientados nesta pesquisa, considerando exclusivamente o com-

portamento de impacto e de probabilidade na fase contratual da licitação, isto é, na 

fase de execução da obra, onde ocorre a fiscalização do contrato. 

 

5.2.4 Desenvolver matriz de risco para o processo fiscalização: 

 
O objetivo específico foi atingido. A partir dos valores votados pelos especialis-

tas, os 29 riscos foram classificados conforme o resultado do produto do impacto cau-

sado e a probabilidade de ocorrência, que resultou no nível de severidade (baixo, mé-

dio e alto) para cada risco classificado. 

Por meio dos níveis de severidade obtidos, foi possível elaborar três matrizes 

de risco para as áreas custo, tempo e qualidade, respectivamente. E uma matriz uni-

ficando os riscos das três áreas. 

A matrizes identificaram os seguintes dados para os riscos mais severos 

quando classificados na fase contratual: 

 

• Foram identificados 20 riscos severos em custo, sendo o mais severo o risco 

“R25 - Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e do-

cumentos técnicos para licitação”.  

• Foram identificados 22 riscos severos em tempo, sendo o mais severo o 

risco “R25”. 

• Foram identificados 14 riscos severos em qualidade, sendo o mais severo 

o risco “R25”. 
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Portanto conclui-se que a área mais impactada nas obras avaliadas foi o tempo, 

denotando a interferência que o risco “R25” causa no cumprimento dos prazos con-

tratuais estipulados no cronograma. Esta pesquisa identificou que 13 riscos impactam 

simultaneamente as três áreas, sendo consideradas as ameaças mais graves que 

prejudicam de forma importante o cumprimento do orçamento, do cronograma e da 

qualidade especificada, quando avaliados na fase contratual. 

 

5.2.5 Propor diretrizes para implementação do gerenciamento de risco: 

 
O objetivo específico foi atingido. Com os resultados obtidos por meio das ma-

trizes de classificação de riscos para obras fiscalizadas, foi possível estabelecer ações 

para instituir diretrizes para priorizar os riscos mais severos que merecem maior aten-

ção pela fiscalização da obra pública. 

As diretrizes foram voltadas para a melhoria da comunicação, com o estabele-

cimento de um processo contínuo entre a fiscalização e a contratada, e entre a fisca-

lização e os gestores do órgão público. A comunicação e o monitoramento do risco 

são importantes para se obter a maior parte das ações voltadas para a proatividade, 

no intuito de priorizar ações de providências com antecedência, ou no menor espaço 

de tempo possível, e para não aumentar o efeito do risco caso este não possa ser 

evitado. Outra diretriz identificada foi enfatizar o entendimento de transferir mais res-

ponsabilidades à contratada, através do reforço de especificações e prerrogativas 

contratuais, para vincular de forma consistente à reponsabilidade técnica e legal, as-

segurando o cumprimento do contrato em conformidade com o objeto. 

Em complementando à proposição de diretrizes, também são relacionadas as 

constatações de outras necessidades que a análise de riscos realizada nesta pes-

quisa para a fase de execução de obras públicas sob o enfoque da fiscalização per-

cebeu na Instituição Pública Federal de Ensino do estudo de caso: 

 
a) Capacitar a equipe de fiscais de obra a respeito dos processos e procedi-

mentos que envolvem o gerenciamento de riscos através de reuniões. 

b) Disseminar o conhecimento das melhores práticas através da proposta de 

um calendário de atividades e reuniões específicas para tratar da imple-

mentação, e posteriormente dos resultados das ações do modelo de ge-

renciamento de riscos como ferramenta de apoio à fiscalização de contra-

tos. 
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c) Padronização e formalização de procedimentos e documentos (diário de 

obra, relatório de fiscalização, atas de reunião, planilha eletrônica) através 

de sistemas e ferramentas computacionais compartilhadas. 

d) Mapeamento dos processos de fiscalização para uniformizar e englobar 

procedimentos necessários ao desempenho eficiente e eficaz das ações 

propostas no modelo de gerenciamento de riscos. 

e) Verificar os termos do edital de licitação da obra (incluindo projeto, es-

copo, orçamento e cronograma) e do contrato firmado, para identificar 

condicionantes que contribuam para as ações de gerenciamento de ris-

cos, no que tange ao cumprimento de obrigações do órgão contratante e 

da contratada. 

f) Envolver a contratada no processo como participante das ações de ge-

renciamento de riscos a serem desenvolvidas através da aplicação do 

modelo, definindo suas obrigações por conta da execução do contrato, e 

identificando a sua relação com os riscos negativos a serem acompanha-

dos ou mapeados ao longo da fase contratual. 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE: 

 
O objetivo geral de efetuar a análise de riscos na execução de obras públicas 

na ótica da fiscalização foi alcançado. Os riscos mais severos foram classificados qua-

litativamente, sob a ótica do gerenciamento de riscos, em obras públicas em sua fase 

contratual, que corresponderam às fases de monitoramento da fiscalização, aqui re-

presentada pela atuação dos especialistas em engenharia como fiscais de obra.  

 

5.4 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS: 

 
Sugere-se explorar em futuras pesquisas: 

 
a) Efetuar o levantamento quantitativo dos riscos mais severos subsidiado por 

ferramenta de apoio à decisão. 

b) Propor um plano de contingência para os riscos mais severos. 

c) Propor um plano de capacitação para as equipes de fiscalização. 

d) Mapear o processo de fiscalização, voltado ao gerenciamento de riscos. 
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APÊNDICE A - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
O detalhamento do fluxograma completo para a elaboração da revisão da lite-

ratura é apresentado na Figura 44. 

 
Figura 44 - Fluxograma para a elaboração da revisão bibliográfica 

 

Fone: Autora (2020) 

 
O problema de pesquisa representa a entrada do fluxo, a partir do qual foi rea-

lizada a revisão sistemática da literatura e o estabelecimento dos campos a serem 

estudados nesta pesquisa. A saída do processo empregado na revisão bibliográfica é 

representa o método que orientou a definição das ferramentas de pesquisa. 

Inicialmente foi efetuada a revisão sistemática da literatura. A metodologia 

Proknow-C foi empregada para a seleção de artigos internacionais, que foram levan-

tados a partir de doze bases de referência do Portal de Periódicos da Capes, relacio-

nadas a seguir: 

 

1) American Institute of Physics - AIP Scitation.  

2) American Society of Civil Engineers (ASCE).  

3) Compendex (Engineering Village). 

4) CSA Technology Research Database.  

Problema de pesquisa:
Como o fiscal de obras 
públicas pode contribuir 
para a gestão de risco ao 
monitorar a execução e o 
cumprimento do 
contrato? E nesta 
perspectiva, como o 
fiscal pode atuar no 
gerenciamento dos 
riscos do 
empreendimento na fase 
de execução de uma 
obra pública? 

Etapa 01 - Revisão 
bibliográfica

Método a ser aplicado 
para definição da 
ferramentas de pesquisa

ENTRADA

SAÍDA

Etapa 02 -
Estabelecimento dos 
campos relacionados 

ao estudo
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5) Institution of Civil Engineers (ICE). 

6) Maney Publishing. 

7) SciELO.ORG. 

8) ScienceDirect (Elsevier).  

9) SCOPUS (Elsevier). 

10) SpringerLink (MetaPress).  

11) Web of Science. 

12) Wiley Online Library. 

 
A partir das bases de referência foram estabelecidos como eixos de pesquisa: 

“risk management”, “public construction” e “construction supervision”.  

O levantamento a partir das palavras chave retornou o quantitativo de 1.152 artigos. Na etapa se-

guinte, foi realizado o refinamento dos artigos obtidos, por leitura específica dos resumos, excluindo 

os artigos em duplicidade e os que não tiveram aderência com o tema pesquisado. Como resultado 

desse refinamento sobraram 56 artigos, que foram submetidos à análise bibliométrica do portfólio. Na 

Figura 45 encontra-se exemplificado o fluxograma de refinamento dos artigos selecionados e, no  

 

Quadro 35,  ilustra-se a planilha de apoio para a seleção de artigos. 

O último passo foi levantar a quantidade de citações para os artigos selecionados 

para o portfólio, com apoio da ferramenta de busca e pesquisa Google Acadêmico, 

onde observou-se a quantidade total de 9.826 citações. Na sequência, os artigos fo-

ram ranqueados em ordem decrescente em relação ao número de citações, e com o 

auxílio do Princípio de Pareto, que estabelece que a maior parte dos resultados é 

proveniente da uma minoria de causas, foi possível fazer novo refinamento que pos-

sibilitou a seleção de 21 artigos para compor a base do referencial teórico desta pes-

quisa, representando 9.771 citações. 

O levantamento do referencial teórico nacional foi efetuado por pesquisa ao site 

de banco de teses e dissertações da Capes, utilizando palavras-chaves relativas ao 

tema da pesquisa: “gerenciamento de riscos”, “obra pública”, “obra de construção civil” 

e “fiscalização de obra”. Como a busca por palavras-chaves “obra pública” ou “fiscali-

zação de obra”, levou a poucos resultados, a busca na base foi refeita adotando so-

mente as palavras-chaves “gerenciamento de riscos” e “obra de construção civil”, re-

sultando em 430 pesquisas acadêmicas. Foi efetuado novo refinamento, acrescen-

tado aos dados de busca a delimitação para as áreas de concentração de “Engenharia 
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Civil” e “Engenharia de Produção”, resultando em 69 trabalhos. A partir desse resul-

tado, foi dada sequência à leitura dos títulos dos trabalhos para fazer identificação 

prévia da afinidade com o tema, seguindo com a leitura do resumo e chegando final-

mente à nove pesquisas acadêmicas, compostas por oito dissertações e duas teses, 

as quais foram lidas na íntegra e foram relacionados no item 2.2.6.2. 

Como o Pro-Know-C tem por característica a possibilidade de exclusão de artigos 

recentes e com pouca repercussão, em termos de quantidade de citações, a presente 

pesquisa foi ampliada, incluindo nove artigos internacionais, elaborados no período 

compreendido entre os anos de 2014 e 2018. Após a leitura desses artigos, as infor-

mações mais relevantes foram incluídas no referencial teórico desta pesquisa. 

 
Figura 45 - Fluxograma de refinamento 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 
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Quadro 35 - Planilha de apoio para seleção de artigos 

Base Título Autor(es) Ano 

B.1. 
Hierarchical structuring of PPP risks using                   

interpretative structural modeling 
Iyerl, K.C. e Sagheer, M. 2010 

B.2 

Identification of risks paths in international                

construction projects using structural equation mod-

eling 

Eybpoosh, M., Dikmen, I. e Birgonul, 

M.T. 
2011 

B.2 
An integrated methodology for assessment and       

selection of the project risk response actions 

Seyedhoseini, S.M., Noori, S. e Hatefi, 

M.A. 
2009 

B.2 
From construction megaproject management to   

complex project management: bibliographic analysis 
Hul, Y., Chan, A.P.C. 2014 

B.3 
PMBOK®: Um guia do conhecimento em Gerencia-

mento de Projetos 
PMI 2017 

B.3 

Construction cost impacts related to manpower,     

material and equipment factors in contractor firms 

perspective 

Saiful Husin, A., Riza, M. e Afifuddin, 

M. 
2017 

B.3 External risks factors affecting construction costs Mubarak, S.H. e Oktaviati, M. 2017 

B.3 
Risk management analysis for construction of Kutai 

Kartanegara bridge – East Kalimantan – Indonesia 
Azis, S. 2017 

B.4 

Risk assessment influencing factors for Arabian     

construction projects using analytic hierarchy         

process  

Eskander, R.F.A. 2018 

B.4 

Identification of risk paths in international                   

construction projects using structural equation      

modeling 

Eybpoosh, M. Dirmen, I. e Birgonul, 

M.T. 
2011 

B.4 
Customisable framework for project risk                    

management construction innovation 
Firmenih, J. 2017 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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APÊNDICE B – Roteiro para entrevista – Finalidade: Descrição do Contexto In-

terno e Externo 

 

Importante: O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE referente realiza-

ção de entrevista será primeiramente apresentado. Caso o participante aceite, coletar 

a assinatura e iniciar a entrevista agradecendo a participação. 

Nota: Esta etapa corresponde à estrutura preliminar do questionário para entrevista 

semiestruturada, com a finalidade de efetuar o levantamento de dados descritivos. O 

objetivo do questionário será descrever o contexto interno e externo que envolve a 

fase contratual e de fiscalização de um empreendimento de construção civil de uma 

instituição pública de ensino. Observa-se que poderão ocorrer alterações conforme a 

necessidade de aprimoramento desta ferramenta metodológica. 

A entrevista semiestruturada possui as seguintes partes: 

Parte 1 – Identificação do respondente da entrevista para conhecer o perfil profissio-

nal; 

Parte 2 – Identificação do conhecimento sobre gerenciamento de riscos pelos partici-

pantes da entrevista para conhecer a experiência a respeito em gerenciamento de 

riscos; 

Parte 3 – Levantar dados do contexto externo e interno sob a ótica dos gestores de 

engenharia da Instituição e fiscais de obra; 

 

PARTE 1 - IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE (GESTOR / FISCAL DE OBRA): 

 
1.1) Cargo: 

1.2) Tempo no cargo: 

1.3) Função: 

1.4) Tempo na função: 

1.5) Lotação: 

1.6) Atuou no setor privado? (   ) Sim (   ) Não. 

Caso sim por quanto tempo? _____anos. E prestou serviços para o setor pú-

blico nessa época? (   ) Sim (   ) Não. 
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PARTE 2 – IDENTIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE GERENCIAMENTO DE 

RISCOS PELOS PARTICIPANTES DA ENTREVISTA (GESTOR / FISCAL DE 

OBRA): 

 
“Conceito básico: gerenciamento de risco - Modo organizado de identificar e 

mensurar riscos para desenvolver, escolher e gerenciar alternativas para seu con-

trole.” 

 
2.1) Você tem conhecimento na área de gerenciamento de projetos?  

 
“...gerenciamento de projetos como a aplicação de conhecimentos, habilidades 

e ferramentas e técnicas para desenvolver ações que viabilizem o atingimento dos 

objetivos do projeto, utilizando processos de iniciação, planejamento, execução, mo-

nitoramento e controle, e conclusão” 

 
2.2) O que você entende por risco? 

 

“O PMBOK®(2017), define risco do projeto como sendo um evento ou condição 

incerta, que pode provocar um efeito positivo ou negativo, parcial ou total nos objetivos 

do projeto, no que se refere ao escopo, tempo, custo e qualidade. 

A ABNT NBR ISO 31.000:2009 (ABNT, 2009), define risco como sendo o efeito 

que as incertezas produzem nos objetivos, interferindo no atingimento dos mesmos 

provocando um desvio em relação ao que foi planejado.” 

 
2.3) Conhece gerenciamento de riscos? Caso sim, através de qual fonte (capacita-

ção na área, bibliografias sobre o tema, normativos, participação em trabalhos 

a respeito, outros...)? 

2.4) Conhece o Guia PMBOK® e/ou as normas ABNT NBR ISO 31.000 e ABNT NBR 

ISO/IEC 31.010?  

 
Observação: Caso o respondente não conheça o assunto, os principais concei-

tos do gerenciamento de riscos em projetos Guia PMBOK®, normas ABNT NBR ISO 

31.000 e ABNT NBR ISO/IEC 31.010 serão resumidamente explicados. 

 

• “Planejamento do gerenciamento de riscos; 

• Análise do contexto; 
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• Identificação dos riscos; 

• Análise qualitativa dos riscos; 

• Análise quantitativa dos riscos; 

• Planejamento de respostas aos riscos; 

• Controle de riscos.” 

 
Caso sim, pergunta-se ainda se tem conhecimento dos processos de gerenci-

amento de riscos descritos para uma organização. 

 
2.5) Os riscos representam ameaças ao alcance do objetivo de um contrato de obra 

pública? Na sua opinião quais são os mais recorrentes, sob as perspectivas de 

tempo, custo e qualidade? 

2.6) Participou de alguma atividade relacionada a levantamento ou a mapeamento 

de riscos em obras (pública ou privada) ou sob o ponto de vista da fiscalização 

de obra (pública ou privada)? 

2.7) Caso tenha respondido sim na pergunta 2.6), quais benefícios o mapeamento 

de riscos contribui para a melhoria no desempenho da fiscalização de uma obra 

pública? 

2.8) Na sua área de atuação, quais seriam os principais obstáculos para o gerenci-

amento de riscos nos serviços de fiscalização de um contrato de um empreen-

dimento público? 

 
PARTE 3 – LEVANTAMENTO DO CONTEXTO EXTERNO E INTERNO, SOB A 

ÓTICA DOS GESTORES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA INSTITUI-

ÇÃO E DOS FISCAIS DE OBRA (GESTOR / FISCAL DE OBRA): 

 
Contexto externo – levantamento de questões legais e regulatórias: 

 
3.1) Quais são os principais fundamentos legais e regulatórios obrigatórios 

para contratação da execução de um empreendimento público (leis, nor-

mativos, regulamentações)? Lei 8.666/93; Lei 12.462/11;  

3.2) Quais são os principais fundamentos legais e regulatórios obrigatórios 

que orientam a fiscalização de obras públicas (leis, normativos, regula-

mentações, órgãos reguladores e auditorias)? 
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Contexto externo – relacionamento e interação entre as partes interessadas: 

 
3.3) Quem são as principais partes interessadas no processo de contratação 

de uma obra pública? 

3.4) Quais setores da instituição estão envolvidos na contratação das obras 

públicas e serviços de engenharia? 

3.5) Estes setores atuam demandando providências ao longo de todas as eta-

pas do processo licitatório? Especifique como acontece esse fato na fase 

contratual? 

3.6) Estes setores interferem na atuação da fiscalização da obra na fase con-

tratual? Como? 

3.7) A fiscalização de contratos atua de alguma forma gerenciando riscos? Es-

clareça. 

3.8) Os órgãos de controle intervêm na fase contratual das obras da institui-

ção? Há necessidade de envio de dados a esses órgãos durante a fase 

contratual (Ex.: MEC-SIMEC)? Caso afirmativo, como a fiscalização da 

obra contribui nesta questão? 

 
Contexto externo – alocação de recursos, fiscalização e controle: 

 
3.9) Como funciona a alocação de recursos da instituição para a realização 

das obras e serviços de engenharia? Detalhe a fonte e como ocorre a 

priorização e a distribuição entre as demandas de obras e serviços de 

engenharia. 

3.10) Você tem conhecimento do planejamento da alocação dos recursos? 

Caso sim, o planejamento financeiro para alocação de recursos é reali-

zado com que periodicidade e em qual(is) momento(s) ao longo desse 

período?  

3.11) O departamento de engenharia tem ingerência (mesmo que seja parcial-

mente) no direcionamento dos recursos e na definição da prioridade das 

obras que deverão ser realizadas? Caso sim, em que nível. Caso não, 

esclareça como funcionam os trâmites junto à instância superior? 

3.12) Quais são os prazos para aplicação dos recursos estabelecidos pelo Go-

verno (Federal)? E quais impactos causam nos prazos estabelecidos no 

processo de contratação? 



215 

 

3.13) É comum a ocorrência de alterações nos recursos inicialmente previstos 

(reduções e ajustes de valores e prazos), ou a programação é mantida ao 

longo do ano? 

3.14) Caso a resposta para a pergunta 3.13 seja afirmativa, descreva quem é 

responsável pelas as alterações no orçamento, e pelo seu replaneja-

mento. 

 
Contexto interno – descrição da fase contratual e responsabilidades da fiscali-

zação de obra: 

 
3.15) Como é definido o planejamento (prioridades, cronograma de licitação) 

para a realização de obras e serviços de engenharia do IFSC? 

3.16) Como as obras são distribuídas aos fiscais? Quais são os critérios? 

3.17) Quais são as etapas da fase contratual, e como são organizadas para a 

fiscalização efetuar o acompanhamento? 

3.18) O fiscal de obra atua de forma padronizada ou independente (cada fiscal 

tem a sua metodologia de trabalho)? Descrever resumidamente. 

3.19) As boas práticas da atividade de fiscalização de obras são compartilha-

das? Como (reuniões, redes sociais, workshop)? 

3.20) Na perspectiva custo, qual a contribuição da fiscalização da obra para o 

cumprimento do contrato de acordo com o orçamento estabelecido? 

3.21) Na perspectiva tempo, qual a contribuição da fiscalização da obra para o 

cumprimento do contrato de acordo com o cronograma estabelecido? 

3.22) Na perspectiva qualidade, qual a contribuição da fiscalização da obra para 

o cumprimento do contrato de acordo com as especificações técnicas es-

tabelecidas? 

3.23) A partir da nomeação do fiscal, como é efetuada a organização para a 

realização da fiscalização?  

3.24) Os fiscais têm pleno conhecimento do edital, termos contratuais, regula-

mentações externas (legislação, normas) e internas (regimentos, manuais 

e especificações)? É necessário reiterar orientações? Caso, sim quais si-

tuações são mais recorrentes? 
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3.25) As metas anuais do setor de engenharia (demandas de obras e serviços 

de engenharia e respectivos prazos) são formalizadas e divulgadas às 

partes interessadas? Como isso é feito? 

3.26) Na conclusão da fase contratual é efetuada alguma avaliação do desem-

penho e dos resultados obtidos? Caso sim, essa informação é repassada 

às partes interessadas para compartilhamento e discussão em torno do 

objeto do contrato, e de que forma? 

3.27) Há outros setores na Instituição que atuam concomitantemente com o se-

tor de engenharia na fase contratual? Quais? 

3.28) Como funciona a integração entre os setores da Instituição que atuam na 

fase contratual da obra em relação à fiscalização dos contratos de obras? 

3.29) Com que frequência são realizadas reuniões setoriais e entre setores en-

volvidos na fase contratual? Ou qual a motivação para realizar esses en-

contros? 

3.30) Existem ferramentas computacionais (sistemas, aplicativos, equipamen-

tos) de apoio à atividade da fiscalização? 

3.31) A fiscalização da obra tem processos mapeados e/ou padronizados? 

Caso afirmativo, os processos encontram-se mapeados parcialmente ou 

totalmente? 

3.32) Existe padronização ou formalização nos procedimentos da fiscalização 

para garantir a uniformidade da atividade, do cumprimento de preceitos 

legais e da melhoria contínua do processo? Há diretrizes institucionaliza-

das? 

3.33) Existe treinamento específico para novos fiscais de obra, e capacitação 

para atualização dos conhecimentos dos fiscais veteranos? 

3.34) Como você avalia a visão dos fiscais de obra em relação aos riscos e ao 

conhecimento das formas de tratá-los (explicar resumidamente os proces-

sos de gerenciamento de riscos, para verificar se há ao menos alguma 

preocupação com estas questões)? 

 

• “Planejamento do gerenciamento de riscos; 

• Análise do contexto; 

• Identificação dos riscos; 

• Análise qualitativa dos riscos; 
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• Análise quantitativa dos riscos; 

• Planejamento de respostas aos riscos; 

• Controle de riscos.” 

 
Aplicação do gerenciamento de riscos na atividade de fiscalização de obras e 

serviços de engenharia da Instituição (levantamento do contexto atual da ativi-

dade sob a perspectiva da ABNT NBR ISO 31000:2009 (ABNT, 2009): 

 
3.35) Os eventuais riscos que afetam a realização dos objetivos da fase contra-

tual são mapeados e/ou registrados formalmente (reuniões com atas, di-

ário de obra, relatório de fiscalização)? 

3.36) As metas são explicitamente definidas para os fiscais de obras, para que 

o desempenho dos resultados alcançados seja avaliado quanto ao al-

cance dos objetivos definidos e esperados no objeto contratual? 

3.37) Como responsável pela fiscalização de uma obra ou serviço de engenha-

ria, você tem conhecimento pleno dos riscos, das tarefas e responsabili-

dades inerentes à essa atividade, para a tomada de decisão? Esclareça. 

3.38) Os recursos financeiros, humanos e tecnológicos são alocados de forma 

efetiva e eficiente? Quem é o responsável por essas alocações? 

3.39) Como é efetuada a comunicação contínua e o compartilhamento de infor-

mações na atividade de fiscalização? Poderá assinar várias opções. 

 
(    ) Relatórios 

(    ) Diários 

(    ) Correio eletrônico 

(    ) Ferramentas computacionais (aplicativos, software, sistema) 

(    ) Atas de reunião 

(    ) Outros (especificar) 

 
3.40) Os itens assinalados na questão 3.39 são usados em que situação? São 

padronizados para compartilhamento? São elaborados com frequência 

específica ou pré-determinada? 

3.41) Quais informações produzidas pelo processo de fiscalização de obra são 

compartilhadas com outros setores durante a fase contratual? 
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3.42) Existem atualmente documentos formais na Instituição ou no setor de en-

genharia, orientados para a gestão ou gerenciamento de riscos? 

3.43) O reconhecimento da importância de gerenciar riscos para reduzir ou eli-

minar a possibilidade de insucesso no alcance dos objetivos da instituição 

no que se refere à realização de um contrato de obra pública ou serviço 

de engenharia, é comum aos gestores envolvidos ou pertence à uma de-

terminada área da Instituição? 

3.44) No desempenho da atividade de fiscalização de contrato de obra pública 

ou serviço de engenharia, você preocupa-se com as consequências dos 

riscos? 

3.45) Você percebe se há alguma preocupação dos setores que atuam conjun-

tamente com o seu setor na fiscalização de contrato de obra, com as con-

sequências dos riscos negativos caso estes se manifestem. Há algum 

plano de contingência para isso? 

 
(Encerramento da entrevista com agradecimento ao participante pela colaboração e 

pelas informações prestadas). 
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APÊNDICE C – Questionário para Análise qualitativa de riscos na fase contratual 

de uma obra pública 
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APÊNDICE D – Riscos Severos em Obras Públicas 

 
Quadro 36 - Lista com os riscos severos em obras públicas 

 
Fonte: Adaptada de Tonin (2017) 

 
 

Custo Tempo Qualidade

1 R02 Grande variação nos preços dos insumos. POSSÍVEL ALTO MUITO BAIXO MODERADO ALTO EM CUSTO CONTRATUAL MITIGAR OUTROS

2 R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. POSSÍVEL MODERADO ALTO MODERADO ALTO EM TEMPO CONTRATUAL PREVENIR OUTROS

3 R04
Frequentes alterações por parte do órgão público na priorização para 

realização das obras e dos respectivos processos licitatórios.

MUITO 

POSSÍVEL
ALTO MUITO ALTO MODERADO

ALTO EM CUSTO 

E TEMPO
PRELIMINAR PREVENIR OUTROS

4 R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. POSSÍVEL MODERADO ALTO ALTO
ALTO EM TEMPO 

E QUALIDADE
CONTRATUAL MITIGAR FISCAL

5 R07
Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do projeto 

pelo órgão público contratante.
POSSÍVEL BAIXO ALTO MUITO BAIXO ALTO EM CUSTO CONTRATUAL MITIGAR FISCAL

6 R08
Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de 

recursos financeiros.

MUITO 

POSSÍVEL
MODERADO ALTO MODERADO ALTO EM CUSTO CONTRATUAL ACEITAR FISCAL

7 R09
Divergência entre os interesses políticos e as necessidades do 

departamento técnico (engenharia).
POSSÍVEL ALTO ALTO BAIXO

ALTO EM CUSTO 

E TEMPO
PRELIMINAR PREVENIR OUTROS

8 R10 Definição do escopo da obra não é clara ou apresenta lacunas. POSSÍVEL MODERADO ALTO MODERADO ALTO EM TEMPO INTERNA MITIGAR OUTROS

9 R12 Falhas de planejamento na elaboração do cronograma. POSSÍVEL BAIXO ALTO MODERADO ALTO EM TEMPO INTERNA MITIGAR OUTROS

10 R13
Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada 

vinculação entre as atividades.
POSSÍVEL BAIXO ALTO MODERADO ALTO EM TEMPO INTERNA MITIGAR OUTROS

11 R14
Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer da 

execução da obra.

MUITO 

POSSÍVEL
ALTO ALTO MODERADO

ALTO EM CUSTO 

E TEMPO
CONTRATUAL MITIGAR FISCAL

12 R16
Falhas na elaboração dos quantitativos dos materiais e serviços 

necessários para realização da obra.

MUITO 

POSSÍVEL
MUITO ALTO MODERADO MODERADO ALTO EM CUSTO INTERNA MITIGAR OUTROS

13 R18 Escassez de mão de obra qualificada. FREQUENTE MODERADO ALTO ALTO

ALTO EM CUSTO, 

TEMPO E 

QUALIDADE

CONTRATUAL MITIGAR OUTROS

14 R19 Baixa produtividade dos operários. POSSÍVEL ALTO ALTO MODERADO
ALTO EM CUSTO 

E TEMPO
CONTRATUAL TRANSFERIR FISCAL

15 R21
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público 

contratante durante execução da obra.

MUITO 

POSSÍVEL
MODERADO ALTO MODERADO ALTO EM TEMPO CONTRATUAL MITIGAR FISCAL

16 R22
Incompatibilidades entre as diferentes disciplinas de projetos de 

engenharia ou falhas de concepção do projeto (design).
POSSÍVEL MODERADO ALTO ALTO

ALTO EM TEMPO 

E QUALIDADE
INTERNA MITIGAR FISCAL

17 R23
Ausência de verificação e validação dos projetos de engenharia 

contratados pelo órgão público.

MUITO 

POSSÍVEL
MODERADO ALTO MODERADO ALTO EM TEMPO INTERNA PREVENIR FISCAL

18 R24 Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco experientes. POSSÍVEL MODERADO ALTO MODERADO ALTO EM TEMPO INTERNA MITIGAR OUTROS

19 R25
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e 

documentos técnicos para licitação.

MUITO 

POSSÍVEL
ALTO ALTO MODERADO

ALTO EM CUSTO 

E TEMPO
INTERNA MITIGAR OUTROS

Item Código Riscos Probalidade
Impacto

Severidade FASE RESPOSTA
RESPONSÁVEL ou 

CO-RESPONSÁVEL

Custo Tempo Qualidade

20 R26

Especificações genéricas nos memoriais descritivos e projetos de 

engenharia não permitindo a verificação da qualidade mínima exigida para 

os materiais.

MUITO 

POSSÍVEL
MODERADO MODERADO ALTO

ALTO EM 

QUALIDADE
INTERNA PREVENIR FISCAL

21 R27
Desconhecimento das condições e características do solo na região de 

realização da obra.
POSSÍVEL ALTO ALTO ALTO

ALTO EM CUSTO, 

TEMPO E 

QUALIDADE

PRELIMINAR PREVENIR OUTROS

22 R28 Aumento dos custos de mão de obra. POSSÍVEL ALTO BAIXO ALTO
ALTO EM CUSTO 

E QUALIDADE
CONTRATUAL MITIGAR OUTROS

23 R30
Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos 

trabalhos executados pelo empreiteiro.

MUITO 

POSSÍVEL
MODERADO MUITO ALTO MODERADO ALTO EM TEMPO CONTRATUAL MITIGAR OUTROS

24 R32
Interferências externas realizadas por outras partes interessadas 

(diretores, chefes, usuários).
POSSÍVEL BAIXO ALTO MODERADO ALTO EM TEMPO CONTRATUAL PREVENIR FISCAL

25 R33
Erros, omissões ou inconsistências nos documentos técnicos fornecidos 

na licitação.
POSSÍVEL ALTO ALTO MODERADO

ALTO EM CUSTO 

E TEMPO
INTERNA MITIGAR OUTROS

26 R34 Desconsideração de restrições ambientais. POSSÍVEL MODERADO ALTO MODERADO ALTO EM TEMPO INTERNA PREVENIR FISCAL

27 R36 Apresentação de preços muito baixos no momento da licitação.
MUITO 

POSSÍVEL
ALTO ALTO ALTO

ALTO EM CUSTO, 

TEMPO E 

QUALIDADE

EXTERNA MITIGAR OUTROS

28 R40
Indisponibilidade de softwares e ferramentas no ambiente de trabalho para 

auxiliar a elaboração dos documentos técnicos necessários para licitação.

MUITO 

POSSÍVEL
BAIXO ALTO MODERADO ALTO EM TEMPO INTERNA PREVENIR OUTROS

29 R41

Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capacitar os servidores 

responsáveis pela montagem dos processos licitatórios e fiscalização das 

obras.

POSSÍVEL MODERADO ALTO ALTO
ALTO EM TEMPO 

E QUALIDADE
INTERNA PREVENIR OUTROS

Item Código Riscos Probalidade
Impacto

Severidade RESPOSTA
RESPONSÁVEL ou 

CO-RESPONSÁVEL
FASE
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA 

 

Prezado(a) participante, 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), de uma pesquisa sobre 

gerenciamento de riscos em obras públicas. Esta pesquisa está associada ao projeto 

de mestrado de Cláudia Maria Gama, sob orientação do pesquisador professor doutor 

Antônio Edésio Jungles, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 

(PPGEC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 
Seguem abaixo os dados da pesquisa para o seu esclarecimento e em caso de con-

cordância em participar do estudo, solicitamos rubricar todas as folhas e assinar ao 

final do documento, juntamente com os pesquisadores. Este documento é composto 

de duas vias, das quais uma ficará com o participante e outra com o pesquisador 

responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. 

 
DESCRIÇÃO DA PESQUISA: 

 
UM MODELO DE GERENCIAMENTO DE RISCO PARA GERENCIAR A FASE DE 

MONITORAMENTO DO PROJETO EM OBRAS PÚBLICAS 

 
OBJETIVO:  

 
Desenvolver um modelo de gerenciamento de riscos para a fiscalização na fase con-

tratual de obras públicas, a partir da percepção e análise do fiscal de obras em relação 

a riscos mapeados em pesquisas anteriores, visando reduzir ou evitar ameaças que 

possam comprometer o alcance dos requisitos de qualidade, do cumprimento do 

prazo e do custo. 

 
PROCEDIMENTOS: 

 

• Para ferramenta de coleta de dados será utilizada entrevista semies-

truturada com gestores técnicos de contratos de obras públicas (ges-

tores de engenharia, fiscais de obras). 

• Quantidade: cinco entrevistas. 
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• Instituição pública: IFSC. 

• Grupo da amostra: Chefe do Departamento de Obras e Engenharia, 

Coordenador de Obras e Engenharia, e três fiscais das obras do es-

tudo de caso. 

 

Ao aceitar participar da pesquisa, você será entrevistado(a) e suas respostas serão 

gravadas em áudio pelo pesquisador.  

 
As informações prestadas por você serão gravadas via aplicativo de dispositivo smar-

tphone de propriedade da pesquisadora assistente. Apenas uma cópia será gerada e 

transferida para o computador pessoal da pesquisadora assistente, para ser utilizado 

na elaboração da dissertação. 

 
Todas as informações geradas serão tratadas de forma sigilosa, preservando a sua 

identidade. Somente terão acesso à gravação de áudio, o pesquisador responsável e 

a pesquisadora assistente.  

 
A entrevista é semiestruturada, contendo quarenta e seis questões com objetivo de 

identificar o perfil profissional do respondente, identificar o grau de conhecimento 

do(a) entrevistado(a) sobre gerenciamento de riscos, e conhecer o contexto externo e 

interno, sob a ótica dos gestores do Departamento de Obras e Engenharia do IFSC e 

dos fiscais de obra da instituição. 

 
As perguntas serão conduzidas pela pesquisadora assistente, e você poderá a qual-

quer momento, interromper a entrevista ou optar por não responder a determinada 

questão.  

 
No final da entrevista, se for de sua vontade, a pesquisadora assistente disponibilizará 

a gravação do áudio, e caso você se sinta constrangido ou incomodado com algo, 

poderá requerer que o arquivo seja apagado do dispositivo de gravação. A pesquisa-

dora assistente fará a remoção imediata do arquivo para que você possa comprovar 

que o áudio foi excluído. 

 
A gravação em áudio tem como único e exclusivo objetivo servir de ferramenta para a 

transcrição das informações em texto, para descrever o funcionamento da instituição 

pesquisada. 
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Você poderá a qualquer momento solicitar a exclusão da sua participação na pes-

quisa, sem apresentar qualquer justificativa, e sem que isto lhe cause qualquer pro-

blema. Também deixamos claro que ao decidir não participar da pesquisa, não pre-

judicará a sua participação na etapa seguinte referente à aplicação de questionário, 

e também não o(a) obrigará a realizar essa segunda etapa. Portanto, a escolha será 

sua. 

 
RISCOS 

 
Os riscos dos procedimentos para a coleta de dados através de entrevista semiestru-

turada serão mínimos, pois o grupo da amostra é composto por indivíduos com plena 

autossuficiência, e a abordagem será efetuada de forma a garantir a integridade física, 

moral, intelectual e psíquica dos entrevistados(as). O foco da entrevista será a visão 

profissional do fiscal de obra no âmbito do gerenciamento de riscos em obras públicas 

executadas numa instituição de ensino público federal.  

 
As questões a serem respondidas visam somente obter dados comuns inerentes à 

atividade dos fiscais de obras públicas, para desta forma garantir o anonimato dos 

respondentes. A manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes em todas as 

fases da pesquisa respeitará todas as disposições contidas na Resolução nº 466/2012 

(BRASIL, 2012c), do Conselho Nacional de Saúde.  

 
Os registros gravados em áudio serão descartados logo após a finalização da análise 

das informações coletadas pela pesquisadora assistente. Esclarecemos também que 

o participante poderá em qualquer momento se recusar a participar da pesquisa ou 

retirar seu consentimento. 

 
Apresenta-se a seguir uma lista dos riscos que a equipe da pesquisa poderá causar, 

bem como as medidas que têm o objetivo de minimizar, contornar ou evitar esses 

riscos, caso ocorram.  

 
i) Cansaço ao responder a entrevista: o(a) entrevistado(a) poderá se sentir in-

comodado(a), cansado(a) ou irritado(a) na condução da entrevista.  
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Medida para minimizá-lo ou evitá-lo: A entrevista será realizada de maneira dinâmica 

e objetiva, respeitando os itens da pauta. Também foi estabelecido o limite máximo 

de uma hora de duração.  

 
ii) Preocupação com a privacidade durante a entrevista: o(a) entrevistado(a) 

pode sentir-se constrangido(a) ou preocupado(a) com a falta de privacidade no 

ambiente de realização da entrevista.  

 
Medida para minimizá-lo: sugerir que o(a) entrevistado(a) indique o melhor local, data 

e horário para a entrevista. 

 

iii) Desconforto, constrangimento ou alterações de comportamento durante 

a gravação de áudio: o(a) entrevistado(a) pode se sentir desconfortável ou 

constrangido(a) em ter sua voz gravada.  

 
Medida para minimizá-lo ou contorná-lo: caso o(a) entrevistado(a) fique com dúvida 

sobre o aceite definitivo da gravação, deverá ser realizada uma validação. Ao finalizar 

a entrevista será dada a oportunidade para o(a) entrevistado(a) escutar a gravação e 

aprovar ou não seu uso. Caso reprove, o material será imediatamente excluído. Se 

o(a) entrevistado(a) não aceitar a gravação em áudio, será dada a opção da entrevista 

ser transcrita pela pesquisadora assistente, e no final, o(a) entrevistado(a) poderá ve-

rificar as respostas anotadas, aprovando-as ou não. Se mesmo assim o(a) entrevis-

tado(a) não aceitar a entrevista de modo algum, seja gravada em áudio ou transcrita, 

a pesquisadora assistente realizará esta atividade através de informações públicas ou 

adaptará a pesquisa para que envolva somente informações disponíveis nos canais 

de comunicação da Instituição.  

 
iv) Alteração de visão de mundo referente à satisfação profissional: durante 

a entrevista ou após o seu término, o(a) entrevistado(a) poderá ter modificado 

suas percepções sobre a qualidade do trabalho por ele(a) desempenhado na 

organização onde atua. 

 
Medida para minimizá-lo ou evitá-lo: a entrevista foi elaborada levando em considera-

ção aspectos gerais do ambiente de trabalho, nenhuma das questões foi desenvolvida 

para que o profissional avalie especificadamente sua forma de trabalho. A entrevista 
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não tem objetivo de mensurar o nível da qualidade do trabalho realizado pelo(a) en-

trevistado(a), mas sim, entender o contexto da fiscalização de obras na Instituição. 

 
v) Quebra de sigilo: os pesquisadores tomarão as providências necessárias para 

manter o sigilo das informações prestadas, entretanto, por haver a remota pos-

sibilidade da quebra de sigilo, mesmo que involuntário e não intencional, as 

consequências serão tratadas nos termos da lei.  

 
Medidas para minimizá-lo: A gravação de áudio ficará disponível para o mínimo de 

pessoas possível, neste caso, somente o pesquisador responsável e a pesquisadora 

assistente. A gravação será feita através de aplicativo de smartphone, e após a trans-

ferência para o computador pessoal da pesquisadora assistente, será excluída do dis-

positivo gravador. Haverá somente um arquivo com o áudio da entrevista, que será 

arquivado no computador pessoal do pesquisador, o qual possui software antivírus 

para diminuir a probabilidade de ataques cibernéticos. Após a conclusão da pesquisa, 

o áudio da entrevista será definitivamente removido do computador, afinal, não será 

mais necessário, pois as informações úteis foram transcritas para a dissertação de 

mestrado. 

 
BENEFÍCIOS: 

 
Em curto prazo não há benefícios diretos a você pela sua participação na pesquisa. 

Os resultados serão produzidos conforme descrito abaixo, e poderão ser aplicados 

futuramente caso seja de seu interesse profissional ou da Instituição que você traba-

lha.  

 
A sua contribuição para esta pesquisa produzirá informações que serão analisadas e 

compiladas para gerar um modelo para apoio à atividade de fiscalização de contratos 

de obras públicas.  

 
A qualquer momento, você poderá solicitar informações sobre o andamento da pes-

quisa, através dos contatos informados neste termo de consentimento.  

 
Ao término da pesquisa você será convidado por e-mail para acompanhar a defesa 

da dissertação, e uma cópia do trabalho lhe será fornecida, assim que a versão final 

da dissertação for liberada. 
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Benefício individual: A sua contribuição para esta pesquisa produzirá informações que 

serão analisadas e compiladas para gerar um modelo para apoio à atividade de fisca-

lização de contratos de obras públicas. Para você que atua em um órgão público, 

espera-se que a pesquisa contribua para que a fiscalização de obras públicas seja 

mais eficiente propondo um modelo para gerenciar os principais riscos que podem 

impactar o custo, o prazo e a qualidade da obra. A pesquisa poderá auxiliar o fiscal 

de obras públicas a desenvolver seu trabalho com maior confiança e adequada apli-

cação dos recursos. 

 
Benefício difuso: Quanto aos benefícios sociais, espera-se que a pesquisa possa con-

tribuir com o aperfeiçoamento dos gastos públicos, fazendo com que as obras sejam 

entregues no prazo, dentro do orçamento previsto e com a qualidade especificada. Ao 

melhorar a aplicação dos recursos, como consequência indireta em longo prazo, al-

meja-se a melhoria da qualidade de vida em sociedade. 

 
ESCLARECIMENTOS GERAIS: 

 
Sinta-se absolutamente à vontade em deixar de participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem ter que apresentar qualquer justificativa. Ao decidir deixar de participar 

da pesquisa você não terá qualquer prejuízo no restante das atividades.  

Durante os procedimentos de coleta de dados você estará sempre acompanhado por 

um dos pesquisadores, que lhe prestará toda a assistência necessária ou acionará 

pessoal competente para isso.  

 
Você não terá nenhuma despesa advinda da sua participação na pesquisa. Caso al-

guma despesa extraordinária associada à pesquisa venha a ocorrer, você será res-

sarcido pelos pesquisadores e nos termos da lei.  

 
Sua participação é voluntária, você não será remunerado por ela.  

 
Caso você tenha algum prejuízo material ou imaterial em decorrência da pesquisa 

poderá solicitar indenização, de acordo com a legislação vigente e amplamente con-

substanciada.  

 
Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em encontros ou revistas 

científicas, neste caso, serão mostrados apenas os resultados obtidos como um todo, 
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sem revelar seu nome, instituição ou qualquer informação relacionada à sua privaci-

dade. 

 
O pesquisador responsável, que também assina esse documento, compromete-se a 

conduzir a pesquisa de acordo com o que preconiza a Resolução 466/12 de 

12/06/2012, que trata dos preceitos éticos e da proteção aos participantes da pes-

quisa.  

 
Caso tenha alguma dúvida sobre os procedimentos ou sobre o projeto você poderá 

entrar em contato com os pesquisadores a qualquer momento pelos telefones ou e-

mail indicados ao final deste termo.  

Agradecemos a sua participação. 

 
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO  

 

Eu, ___________________________________________, RG nº _______________, 

abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como participante. Li este 

documento e fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre a pesquisa, dos 

procedimentos envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes 

de minha participação. Obtive dos pesquisadores todas as informações que julguei 

necessárias para me sentir esclarecido e optar por livre e espontânea vontade partici-

par da pesquisa. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

Duas vias deste documento estão sendo rubricadas e assinadas por você e pelos 

pesquisadores. Guarde cuidadosamente a sua via, pois é um documento que traz im-

portantes informações de contato e garante os seus direitos como participante da pes-

quisa. 

 
Local e data: _______________________________________________________  

Nome:______________________________________________________________ 

Assinatura do Participante: ___________________________________________  

Telefone para contato: _________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________  
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Você poderá entrar em contato dos pesquisadores pelos seguintes canais de comu-

nicação:  

 
Pesquisador Responsável: Antônio Edésio Jungles  

 
Assinatura do Pesquisador Responsável:  

_________________________________________  

Telefone para contato: 48 3721 9702  

Endereço profissional: Rua João Pio Duarte Silva, s/n, bairro Córrego Grande, Floria-

nópolis – SC.  

 
Pesquisadora Assistente: Cláudia Maria Gama  

 
Assinatura da Pesquisadora Assistente:  

___________________________________________  

E-mail: engenheira.claudiagama@gmail.com  

Telefones para contato: 48 99914-7560 ou 48 3228-3195  

Endereço profissional: Rua Professor Anacleto Damiani, nº 182, bairro Centro, Floria-

nópolis – SC.  

 
Você também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisas com 

Seres Humanos da UFSC pelo telefone 48 3721-6094, e-mail: cep.propesq@conta 

to.ufsc.br ou pessoalmente na rua Desembargador Vitor Lima, n° 222, 4° andar, sala 

401, bairro Trindade, Florianópolis – SC CEP 88.040-400. 
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

PARA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO 

 
Prezado(a) participante, 

 
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), de uma pesquisa sobre 

gerenciamento de riscos em obras públicas. Esta pesquisa está associada ao projeto 

de mestrado de Cláudia Maria Gama, sob orientação do pesquisador professor doutor 

Antônio Edésio Jungles, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 

(PPGEC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 
Seguem abaixo os dados da pesquisa para o seu esclarecimento e em caso de con-

cordância em participar do estudo, solicitamos rubricar todas as folhas e assinar ao 

final do documento, juntamente com os pesquisadores. Este documento é composto 

de duas vias, das quais uma ficará com o participante e outra com o pesquisador 

responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.  

 
DESCRIÇÃO DA PESQUISA: 

 
UM MODELO DE GERENCIAMENTO DE RISCO PARA GERENCIAR A FASE DE 

MONITORAMENTO DO PROJETO EM OBRAS PÚBLICAS 

 
OBJETIVO:  

 
Desenvolver um modelo de gerenciamento de riscos para a fiscalização na fase de 

monitoramento de obras públicas, a partir da percepção e análise do fiscal de obras 

em relação a riscos mapeados em pesquisas anteriores, visando reduzir ou evitar 

ameaças que possam comprometer o alcance dos requisitos de qualidade, do cum-

primento do prazo e do custo. 

 
PROCEDIMENTOS: 

 

• Para ferramenta de coleta de dados serão utilizados questionários, 

com gestores técnicos de contratos de obras públicas (gestores de en-

genharia, fiscais de obras). 

• Quantidade de questionários aplicados: 11 (onze). 
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• Instituição pública: IFSC 

• Grupo da amostra: Engenheiros(as) / Arquitetos(as) fiscais de obras. 

 
Ao aceitar participar da pesquisa, você responderá apenas a um questionário.  

Todas as informações geradas serão tratadas de forma sigilosa, preservando a sua 

identidade. Apenas o pesquisador responsável e a pesquisadora assistente terão 

acesso aos dados coletados. 

 
Você foi selecionado(a) por trabalhar com a fiscalização de contratos de obras públi-

cas, e a sua experiência contribuirá para avaliar se riscos comuns mapeados para 

obras públicas nas áreas de custo, tempo e qualidade são efetivos, ou se requer rea-

valiação do impacto e probabilidade. 

 
Nesta etapa da pesquisa, serão apresentados a você 29 riscos negativos (ameaças) 

previamente mapeados em pesquisa anterior, considerados como de alto grau de se-

veridade. O participante especialista deverá avaliar, baseado em sua experiência em 

fiscalização de obra pública, se os riscos mapeados ocorreram (probabilidade) na obra 

fiscalizada e, neste caso, se a consequência do risco corresponde ao que foi estabe-

lecido no mapeamento prévio (impacto). 

 
Ao concordar em participar da pesquisa, lhe será apresentado o questionário, com-

posto por duas partes. A primeira com perguntas para traçar o perfil do(a) participante 

(formação acadêmica e profissional) e a segunda parte, composta por questionário 

fechado com 29 riscos principais. Nessa parte, o(a) participante será convidado(a) a 

avaliar a obra que está fiscalizando ou que fiscalizou recentemente. Os 29 riscos ne-

gativos previamente mapeados serão avaliados pelo(a) participante sob a perspectiva 

das áreas custo, tempo e qualidade, atribuindo valores de “1 a 5”, para os atributos: i) 

probabilidade, e ii) impacto (tempo, custo e qualidade). 

 
Concordando em responder o questionário, você atribuirá valores, orientando-se por 

sua experiência profissional e pelos dados disponíveis na obra que você está fiscali-

zando ou fiscalizou. A partir dos dados, a pesquisadora assistente coletará e analisará 

as respostas para a elaboração de matrizes de riscos. 
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Reforçamos que em hipótese alguma será divulgado seu nome, ou qualquer informa-

ção pessoal. 

 
Você poderá a qualquer momento solicitar a exclusão da sua participação na pes-

quisa, sem apresentar qualquer justificativa, e sem que isto lhe cause qualquer pro-

blema. Também deixamos claro que ao decidir não participar da pesquisa, não preju-

dicará a sua participação na etapa anterior referente à entrevista, e também não o(a) 

obrigará a realizar essa primeira etapa. Portanto, a escolha será sua. 

 
O questionário será enviado preferencialmente por e-mail. Entretanto, você somente 

receberá o e-mail após a assinatura deste termo, e tendo esclarecido todas as suas 

dúvidas. 

 
RISCOS: 

 
Os riscos dos procedimentos para a coleta de dados através de questionário serão 

mínimos, pois o grupo da amostra é composto por indivíduos com plena autossufici-

ência, e a abordagem será efetuada de forma a garantir a integridade física, moral, 

intelectual e psíquica dos participantes. 

 
O questionário é impessoal e objetivo, visando obter informações a partir da experi-

ência profissional dos participantes, e de dados técnicos armazenados.  

Apresenta-se a seguir uma lista dos riscos que a equipe da pesquisa poderá causar, 

bem como as medidas que têm o objetivo de minimizar, contornar ou evitar esses 

riscos, caso ocorram. 

 
i) Cansaço ao responder ao questionário: o(a) participante poderá se sentir 

incomodado(a), cansado(a) ou irritado(a) em responder ao questionário. 

 
a) Medida para minimizá-lo ou evitá-lo: O questionário foi elaborado 

de maneira bastante objetiva, a lista de riscos é pequena e estima-

se o tempo máximo de 15 (quinze) minutos para o preenchimento. 

Para evitar a desistência na aplicação do questionário, a pesquisa-

dora assistente elaborou uma planilha com campos para assinalar 
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opções de resposta, que serão convertidas em dados que recebe-

rão tratamento estatístico para simplificar o retorno das informa-

ções.  

 
ii) Preocupação com a privacidade durante o preenchimento do questio-

nário: o(a) participante pode sentir-se constrangido(a) ou preocupado(a) 

com a falta de privacidade no ambiente de preenchimento do questionário. 

 
b) Medida para minimizá-lo: após a assinatura deste termo, o pesqui-

sador assistente verificará com o(a) participante qual a melhor 

forma de envio do questionário e qual o momento mais conveniente 

para o(a) participante. 

 
iii) Quebra de sigilo: os pesquisadores tomarão as providências necessárias 

para manter o sigilo das informações prestadas, entretanto, sempre existe 

a remota possibilidade da quebra de sigilo, mesmo que involuntário e não 

intencional, as consequências serão tratadas nos termos da lei.  

 
c) Medidas para minimizá-lo: O sigilo das informações prestadas será 

preservado através da limitação do compartilhamento dos dados 

apenas entre o pesquisador responsável e a pesquisadora assis-

tente. Os dados serão armazenados no computador pessoal da 

pesquisadora assistente, protegido por software antivírus para re-

duzir a probabilidade de ataques cibernéticos. 

 
BENEFÍCIOS: 

 
Em curto prazo não há benefícios diretos a você pela sua participação na pesquisa. 

Os resultados serão produzidos conforme descrito abaixo, e poderão ser aplicados 

futuramente caso seja de seu interesse profissional ou da Instituição que você traba-

lha. 

 
A sua contribuição para esta pesquisa produzirá informações que serão analisadas e 

compiladas para gerar um modelo para apoio à atividade de fiscalização de contratos 

de obras públicas.  
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A qualquer momento, você poderá solicitar informações sobre o andamento da pes-

quisa, através dos contatos informados neste termo de consentimento.  

Ao término da pesquisa você será convidado por e-mail para acompanhar a defesa 

da dissertação, e uma cópia do trabalho lhe será fornecida, assim que a versão final 

do trabalho for liberada. 

 
Benefício individual: A sua contribuição para esta pesquisa produzirá informações que 

serão analisadas e compiladas para gerar um modelo para apoio à atividade de fisca-

lização de contratos de obras públicas. Para você que atua em um órgão público, 

espera-se que a pesquisa contribua para que a fiscalização de obras públicas seja 

mais eficiente propondo um modelo para gerenciar os principais riscos que podem 

impactar o custo, o prazo e a qualidade da obra. A pesquisa poderá auxiliar o fiscal 

de obras públicas a desenvolver seu trabalho com maior confiança e adequada apli-

cação dos recursos. 

 
Benefício difuso: Quanto aos benefícios sociais, espera-se que a pesquisa possa con-

tribuir com o aperfeiçoamento dos gastos públicos, fazendo com que as obras sejam 

entregues no prazo, dentro do orçamento previsto e com a qualidade especificada. Ao 

melhorar a aplicação dos recursos, como consequência indireta em longo prazo, al-

meja-se a melhoria da qualidade de vida em sociedade. 

 
ESCLARECIMENTOS GERAIS: 

 
Sinta-se absolutamente à vontade em deixar de participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem ter que apresentar qualquer justificativa. Ao decidir deixar de participar 

da pesquisa você não terá qualquer prejuízo no restante das atividades.  

 
Durante os procedimentos de coleta de dados você estará sempre acompanhado por 

um dos pesquisadores, que lhe prestará toda a assistência necessária ou acionará 

pessoal competente para isso.  

 
Você não terá nenhuma despesa advinda da sua participação na pesquisa. Caso al-

guma despesa extraordinária associada à pesquisa venha a ocorrer, você será res-

sarcido pelos pesquisadores e nos termos da lei.  

 
Sua participação é voluntária, você não será remunerado por ela. 
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Caso você tenha algum prejuízo material ou imaterial em decorrência da pesquisa 

poderá solicitar indenização, de acordo com a legislação vigente e amplamente con-

substanciada. 

 
Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em encontros ou revistas 

científicas, neste caso, serão mostrados apenas os resultados obtidos como um todo, 

sem revelar seu nome, instituição ou qualquer informação relacionada à sua privaci-

dade.  

 
O pesquisador responsável, que também assina esse documento, compromete-se a 

conduzir a pesquisa de acordo com o que preconiza a Resolução 466/12 de 

12/06/2012, que trata dos preceitos éticos e da proteção aos participantes da pes-

quisa. 

 
Caso tenha alguma dúvida sobre os procedimentos ou sobre o projeto você poderá 

entrar em contato com os pesquisadores a qualquer momento pelos telefones ou e-

mail indicados ao final deste termo. 

 
Agradecemos a sua participação. 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO  

 

Eu, ___________________________________________, RG nº _______________, 

abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como participante. Li este 

documento e fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre a pesquisa, sobre 

os procedimentos envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorren-

tes de minha participação. Obtive dos pesquisadores todas as informações que julguei 

necessárias para me sentir esclarecido e optar por livre e espontânea vontade partici-

par da pesquisa. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Duas vias deste documento estão sendo rubricadas e assinadas por você e pelos 

pesquisadores. Guarde cuidadosamente a sua via, pois é um documento que traz im-

portantes informações de contato e garante os seus direitos como participante da pes-

quisa. 

Local e data: _______________________________________________________  
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Nome:_____________________________________________________________  

Assinatura do Participante: ______________________________________________  

Telefone para contato: ________________________________________________  

E-mail: _____________________________________________________________ 

 
Você poderá entrar em contato dos pesquisadores pelos seguintes canais de comu-

nicação: 

 
Pesquisador Responsável: Antônio Edésio Jungles  

Assinatura do Pesquisador Responsável:  

_________________________________________  

Telefone para contato: 48 3721 9702  

Endereço profissional: Rua João Pio Duarte Silva, s/n, bairro Córrego Grande, Floria-

nópolis – SC.  

 

Pesquisadora Assistente: Cláudia Maria Gama  

Assinatura do Pesquisador Assistente:  

____________________________________________ 

E-mail: engenheira.claudiagama@gmail.com  

Telefones para contato: 48 99914-7560 ou 48 3228-3195  

Endereço profissional: Rua Professor Anacleto Damiani, nº 182, bairro Centro, Floria-

nópolis – SC.  

 
Você também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisas com 

Seres Humanos da UFSC pelo telefone 48 3721-6094, e-mail: cep.propesq@cont 

ato.ufsc.br ou pessoalmente na rua Desembargador Vitor Lima, n° 222, 4° andar, sala 

401, bairro Trindade, Florianópolis – SC. 
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APÊNDICE G – Planilha dos Dados Coletados Organizados  

 
Quadro 37 - Dados coletados organizados 

 
Fonte: Elaborada pela Autora (2020), com base nos riscos descritos por Tonin (2017). O código dos riscos encontra-se no apêndice D (acessar) 

  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10E11E12E13E14 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10E11E12E13E14 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10E11E12E13E14 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10E11E12E13E14

1 R02 4 3 5 4 2 4 5 5 2 4 4 2 1 2 5 2 2 2 3 3 2 1 2 4 1 4 2 3 5 3 1 4 3 2 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 4 3 2 3

2 R03 5 2 3 4 2 2 1 5 1 4 1 3 1 2 5 3 4 4 3 4 2 4 2 5 2 3 2 3 5 2 4 4 3 3 2 4 3 5 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3

3 R04 5 2 4 5 3 4 2 4 1 4 1 4 1 4 5 3 5 5 3 4 1 2 1 4 3 4 2 4 5 3 3 4 3 4 1 2 1 3 1 3 2 4 5 4 5 2 3 2 3 4 3 4 5 3 2 4

4 R05 5 2 5 4 3 3 2 4 4 5 5 3 2 1 5 3 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 2 1 5 3 5 4 3 4 3 4 3 5 5 4 2 1 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2

5 R07 4 1 3 4 3 4 3 3 2 2 3 5 2 4 5 2 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 2 4 2 2 4 3 3 4 4 2 2 3 1 4 2 4 4 3 5 3 3 2 5 4 3 2 4 5 2 1

6 R08 5 4 5 2 4 5 4 3 1 5 1 5 1 1 4 3 5 3 4 5 3 5 3 5 4 4 1 1 2 2 4 2 4 3 1 4 1 5 1 3 1 1 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 1 1

7 R09 5 3 5 3 4 4 5 3 1 4 2 5 1 2 3 4 4 3 4 5 1 3 2 5 4 4 1 2 4 4 4 2 4 5 1 2 2 5 4 5 1 2 5 4 3 2 4 3 3 3 2 4 4 4 1 1

8 R10 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4 1 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 1 4 5 3 5 5 3 5 3 4 4 4 4 4 1 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 1 4

9 R12 5 2 4 4 3 4 4 3 2 4 2 4 1 2 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 1 2 3 2 1 3 4 3 1 2 2 3 4 4 1 2 5 2 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 1 2

10 R13 5 2 5 3 3 4 2 3 2 3 1 4 1 2 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 1 2 5 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 4 1 2 3 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 3 1 2

11 R14 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 1 4 5 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 4 1 4 5 3 3 3 4 4 2 5 2 3 4 4 1 4 3 3 3 1 4 2 5 4 3 4 3 4 1 4

12 R16 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 3 3 5 4 4 2 5 2 5 5 4 2 4 5 4 3 2 3 4 1 3 2 4 4 4 1 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 1 3

13 R18 5 3 4 2 3 4 5 3 2 5 5 4 1 1 5 3 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 1 2 2 3 5 2 4 5 4 5 3 5 4 4 1 2 3 2 2 3 4 4 4 4 2 4 3 3 1 2

14 R19 5 3 4 2 3 3 1 5 2 3 4 4 2 1 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 2 1 5 2 2 2 4 4 1 5 1 4 3 2 2 1 3 2 4 3 4 4 5 4 2 4 3 2 2 1

15 R21 5 3 4 5 3 4 5 5 3 4 4 3 1 1 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 1 2 5 2 3 3 4 4 1 5 3 4 4 3 1 2 3 3 2 1 3 2 5 4 1 3 3 2 1 2

16 R22 5 3 4 5 3 5 3 5 3 3 4 4 1 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 1 4 5 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 5 1 4 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 1 1

17 R23 5 3 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 1 3 5 3 4 5 3 5 1 5 3 5 5 4 1 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 4 1 4 4 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 5 1 3

18 R24 4 3 5 5 4 5 3 5 3 4 5 4 1 5 4 2 5 5 4 4 3 4 3 4 5 4 1 3 5 3 5 5 4 5 3 3 4 3 5 5 1 5 4 2 1 2 4 4 5 4 3 3 3 5 1 3

19 R25 5 3 4 5 4 5 5 5 3 5 2 3 1 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5 1 3 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 1 3 4 4 5 2 5 3 5 5 4 5 3 4 1 3

20 R26 5 2 3 4 4 5 1 5 2 3 4 4 1 4 3 2 2 4 4 4 1 3 4 3 4 4 1 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 1 4 4 3 2 3 4 3 5 4 3 3 3 4 1 4

21 R27 5 2 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 1 4 5 2 3 5 4 4 5 5 3 5 5 4 1 2 5 2 5 2 4 3 1 2 3 4 5 4 1 2 5 1 1 2 4 3 1 4 3 3 3 2 1 3

22 R28 3 2 4 3 3 5 3 5 2 5 5 4 1 1 4 3 3 3 4 4 1 4 1 4 3 4 1 1 2 3 2 1 4 3 1 3 2 5 3 5 1 1 2 2 1 2 3 3 3 1 2 4 3 2 1 1

23 R30 2 2 2 2 3 5 2 5 3 3 3 4 3 1 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 2 1 2 2 4 2 3 4 2 5 2 4 3 4 2 1 3 4 5 3 4 5 5 4 3 3 3 4 2 1

24 R32 3 3 1 5 4 4 3 4 3 5 3 4 1 1 4 4 2 5 4 5 5 4 3 5 3 4 1 1 4 4 1 3 4 5 3 4 4 5 4 5 1 1 2 5 5 2 5 2 3 4 3 4 4 4 1 3

25 R33 4 2 4 5 3 5 4 4 3 5 3 4 2 4 4 3 3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 5 4 5 3 5 4 4 4 3 2 4 3 2 2 2 4 3 4 4 3 2 3 2 2 4

26 R34 5 1 3 5 3 3 3 5 1 5 5 5 1 1 5 2 5 5 3 5 4 4 1 5 5 5 1 1 5 2 1 2 3 4 3 2 1 4 5 3 1 1 5 2 1 2 2 4 1 3 1 3 3 1 1 1

27 R36 5 2 5 2 3 5 1 5 3 5 5 3 2 1 5 3 5 2 4 5 5 5 3 5 5 3 2 1 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 2 1 5 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 1

28 R40 4 2 3 4 2 4 3 3 4 5 4 4 1 1 3 3 5 3 3 3 4 2 3 4 5 4 1 1 4 2 4 5 2 5 1 2 4 4 5 4 1 1 4 3 3 3 4 4 1 3 4 4 4 5 1 1

29 R41 3 2 3 5 4 4 5 3 4 5 2 4 1 2 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 1 2 3 3 5 5 4 4 5 3 3 4 4 4 1 2 3 3 1 2 5 4 3 4 4 4 4 4 1 2

Especialistas

PROBABILIDADEIMPACT0 EM QUALIDADE

Item

Código de 

Referência 

Tonin (2017)

IMPACT0 EM CUSTO IMPACT0 EM TEMPO

Especialistas Especialistas Especialistas
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APÊNDICE H – Planilhas para o processamento dos dados 

Quadro 38 -Dados processados para as matrizes de risco - perspectiva “CUSTO” 

 
Fonte: Elaborada pela Autora (2020) 

 

1 2 3 4 5
Valor 

ajustado

Valor 

impacto

1 R02 1 4 1 5 3 5 35,71% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,40          

2 R03 4 4 2 2 2 4 28,57% 14 1 e 2 AJUSTAR Divergente 2 0,10 0,10 0,03          

3 R04 3 2 1 6 2 6 42,86% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,28          

4 R05 1 3 3 3 4 4 28,57% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,40          

5 R07 1 3 5 4 1 5 35,71% 14 3 0,20 Valor Único - - 0,20 0,10          

6 R08 4 1 1 3 5 5 35,71% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,40          

7 R09 2 2 3 3 4 4 28,57% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,56          

8 R10 1 0 2 8 3 8 57,14% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,20          

9 R12 1 4 2 6 1 6 42,86% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,20          

10 R13 2 4 4 2 2 4 28,57% 14 2 e 3 AJUSTAR Divergente 2 0,10 0,20 0,14          

11 R14 1 0 2 8 3 8 57,14% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,28          

12 R16 0 1 2 2 9 9 64,29% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,40          

13 R18 2 2 3 3 4 4 28,57% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,56          

14 R19 2 3 4 3 2 4 28,57% 14 3 0,20 Valor Único - - 0,20 0,14          

15 R21 2 0 4 4 4 4 28,57% 14 3, 4 e 5 AJUSTAR Divergente 4 0,40 0,80 0,40          

16 R22 1 0 5 4 4 5 35,71% 14 3 0,20 Valor Único - - 0,20 0,10          

17 R23 1 0 3 4 6 6 42,86% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,40          

18 R24 1 0 3 4 6 6 42,86% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,56          

19 R25 1 1 4 2 6 6 42,86% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,72          

20 R26 2 2 2 5 3 5 35,71% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,20          

21 R27 1 1 1 4 7 7 50,00% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,40          

22 R28 2 2 4 2 4 4 28,57% 14 3 0,20 Valor Único - - 0,20 0,06          

23 R30 1 5 5 1 2 5 35,71% 14 2 e 3 AJUSTAR Divergente 3 0,20 0,20 0,10          

24 R32 3 0 5 4 2 5 35,71% 14 3 0,20 Valor Único - - 0,20 0,14          

25 R33 0 2 3 6 3 6 42,86% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,12          

26 R34 4 0 4 0 6 6 42,86% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,08          

27 R36 2 3 3 0 6 6 42,86% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,40          

28 R40 2 2 3 6 1 6 42,86% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,28          

29 R41 1 3 3 4 3 4 28,57% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,28          

Legenda: Baixo risco

Médio risco

Alto risco

FREQUÊNCIA
Quant. De 

Especialistas que 

escolheram o valor 

mais frequente

%
Quant. de 

especialistas

IMPACTO EM CUSTO - Legenda/Escala:

(1) MUITO BAIXO (2) BAIXO (3) MODERADO (4) ALTO (5) MUITO ALTO

Impacto 

CUSTO pós  

ajuste

Valor 

mais 

votado

Impacto 

CUSTO
Uniformidade

AJUSTE DADOS 

DIVERGENTES GRAU DE 

RISCO

Item
Código de REFERÊNCIA 

Tonin (2017)
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Quadro 39 - Dados processados para as matrizes de risco - perspectiva “TEMPO” 

 
Fonte: Elaborada pela Autora (2020) 

 

1 2 3 4 5
Valor 

ajustado

Valor 

impacto

1 R02 2 6 3 2 1 6 42,86% 14 2 0,10 Valor Único - - 0,10 0,05           

2 R03 0 4 4 4 2 4 28,57% 14 2, 3 e 4 AJUSTAR Divergente 4 0,40 0,40 0,12           

3 R04 2 2 3 4 3 4 28,57% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,28           

4 R05 1 1 2 4 6 6 42,86% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,40           

5 R07 0 2 0 6 6 6 42,86% 14 4 e 5 AJUSTAR Divergente 5 0,80 0,80 0,40           

6 R08 2 0 4 4 4 4 28,57% 14 3, 4 e 5 AJUSTAR Divergente 5 0,80 0,80 0,40           

7 R09 2 2 3 5 2 5 35,71% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,28           

8 R10 1 0 2 8 3 8 57,14% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,20           

9 R12 1 1 1 4 7 7 50,00% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,40           

10 R13 1 1 1 4 7 7 50,00% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,56           

11 R14 1 0 2 8 3 8 57,14% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,28           

12 R16 0 3 2 4 5 5 35,71% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,40           

13 R18 1 1 2 3 7 7 50,00% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,56           

14 R19 1 1 1 3 8 8 57,14% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,56           

15 R21 1 1 1 5 6 6 42,86% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,40           

16 R22 1 0 1 8 4 8 57,14% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,20           

17 R23 2 0 4 2 6 6 42,86% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,40           

18 R24 1 1 3 6 3 6 42,86% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,28           

19 R25 1 0 5 5 3 5 35,71% 14 3 e 4 AJUSTAR Divergente 4 0,40 0,40 0,36           

20 R26 2 2 3 7 0 7 50,00% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,20           

21 R27 1 2 2 3 6 6 42,86% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,40           

22 R28 4 0 4 6 0 6 42,86% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,12           

23 R30 1 1 1 4 7 7 50,00% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,40           

24 R32 2 1 2 5 4 5 35,71% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,28           

25 R33 0 1 5 7 1 7 50,00% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,12           

26 R34 3 1 1 2 7 7 50,00% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,08           

27 R36 1 2 3 1 7 7 50,00% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,40           

28 R40 2 1 6 3 2 6 42,86% 14 3 0,20 Valor Único - - 0,20 0,14           

29 R41 1 1 2 8 2 8 57,14% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,28           

Legenda: Baixo risco

Médio risco

Alto risco

GRAU DE 

RISCO

IMPACTO EM TEMPO - Legenda/Escala:

(1) MUITO BAIXO (2) BAIXO (3) MODERADO (4) ALTO (5) MUITO ALTO

Quant. de 

especiaistas

FREQUÊNCIA
Quant. De 

Especialistas que 

escolheram o valor 

mais frequente

%

Valor 

mais 

votado

Impacto 

TEMPO
Uniformidade

AJUSTE DADOS 

DIVERGENTES

Impacto 

TEMPO 

pós  

ajuste

Item
Código de REFERÊNCIA 

Tonin (2017)
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Quadro 40 - Dados processados para as matrizes de risco - perspectiva “QUALIDADE” 

 
Fonte: Elaborada pela Autora (2020) 

 

1 2 3 4 5
Valor 

ajustado

Valor 

impacto

1 R02 1 3 6 3 1 6 42,86% 14 3 0,20 Valor Único - - 0,20 0,10          

2 R03 0 4 4 4 2 4 28,57% 14 2, 3 e 4 AJUSTAR Divergente 2 0,10 0,10 0,03          

3 R04 3 2 5 3 1 5 35,71% 14 3 0,20 Valor Único - - 0,20 0,14          

4 R05 1 1 4 4 4 4 28,57% 14 3, 4 e 5 AJUSTAR Divergente 5 0,80 0,80 0,40          

5 R07 1 5 3 5 0 5 35,71% 14 2 e 4 AJUSTAR Divergente 4 0,40 0,40 0,20          

6 R08 5 3 2 3 1 5 35,71% 14 1 0,05 Valor Único - - 0,05 0,03          

7 R09 2 4 0 5 3 5 35,71% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,28          

8 R10 1 0 3 6 4 6 42,86% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,20          

9 R12 3 4 4 3 0 4 28,57% 14 2 e 3 AJUSTAR Divergente 3 0,20 0,20 0,10          

10 R13 1 7 3 2 1 7 50,00% 14 2 0,10 Valor Único - - 0,10 0,07          

11 R14 1 2 4 5 2 5 35,71% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,28          

12 R16 2 2 3 6 1 6 42,86% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,20          

13 R18 1 3 2 4 4 4 28,57% 14 4 e 5 AJUSTAR Divergente 4 0,40 0,40 0,28          

14 R19 3 5 1 3 2 5 35,71% 14 2 0,10 Valor Único - - 0,10 0,07          

15 R21 2 2 4 4 2 4 28,57% 14 3 e 4 AJUSTAR Divergente 4 0,40 0,40 0,20          

16 R22 1 1 2 8 2 8 57,14% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,20          

17 R23 1 0 1 8 4 8 57,14% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,20          

18 R24 1 0 4 2 7 7 50,00% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,56          

19 R25 1 0 2 8 3 8 57,14% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,36          

20 R26 1 0 0 6 7 7 50,00% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,40          

21 R27 2 4 2 3 3 4 28,57% 14 2 0,10 Valor Único - - 0,10 0,05          

22 R28 4 3 4 1 2 4 28,57% 14 1 e 3 AJUSTAR Divergente 1 0,05 0,05 0,02          

23 R30 1 6 2 4 1 6 42,86% 14 2 0,10 Valor Único - - 0,10 0,05          

24 R32 3 0 2 6 3 6 42,86% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,28          

25 R33 0 1 3 7 3 7 50,00% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,12          

26 R34 4 3 3 2 2 4 28,57% 14 1 0,05 Valor Único - - 0,05 0,01          

27 R36 1 1 0 4 8 8 57,14% 14 5 0,80 Valor Único - - 0,80 0,40          

28 R40 3 3 0 5 3 5 35,71% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,28          

29 R41 1 1 4 5 3 5 35,71% 14 4 0,40 Valor Único - - 0,40 0,28          

Legenda: Baixo risco

Médio risco

Alto risco

Valor 

mais 

votado

Uniformidade

AJUSTE DADOS 

DIVERGENTES

Impacto 

CUSTO 

pós  

ajuste

GRAU DE 

RISCO

FREQUÊNCIA
Quant. De 

Especialistas que 

escolheram o valor 

mais frequente

%
Quant. de 

especiaistas

IMPACTO EM QUALIDDE - Legenda/Escala:

(1) MUITO BAIXO (2) BAIXO (3) MODERADO (4) ALTO (5) MUITO ALTO

Impacto 

QUALI-

DADE

Item
Código de REFERÊNCIA 

Tonin (2017)
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Quadro 41 - Dados processados para as matrizes de risco - perspectiva “PROBABILIDADE” 

 
Fonte: Elaborada pela Autora (2020) 

1 2 3 4 5
Valor 

ajustado

Valor 

probab.

1 R02 2 3 8 1 0 8 57,14% 14 3 Valor Único - - 0,50

2 R03 0 8 5 1 0 8 57,14% 14 2 Valor Único - - 0,30

3 R04 0 3 4 4 3 4 28,57% 14 3 e 4 Divergente 4 0,70 0,70

4 R05 0 3 7 4 0 7 50,00% 14 3 Valor Único - - 0,50

5 R07 1 3 4 3 3 4 28,57% 14 3 Valor Único - - 0,50

6 R08 2 0 6 5 1 6 42,86% 14 3 Valor Único - - 0,50

7 R09 2 2 4 5 1 5 35,71% 14 4 Valor Único - - 0,70

8 R10 1 1 6 5 1 6 42,86% 14 3 Valor Único - - 0,50

9 R12 1 2 6 3 2 6 42,86% 14 3 Valor Único - - 0,50

10 R13 2 1 4 7 0 7 50,00% 14 4 Valor Único - - 0,70

11 R14 2 1 5 5 1 5 35,71% 14 3 e 4 Divergente 4 0,70 0,70

12 R16 1 2 7 4 0 7 50,00% 14 3 Valor Único - - 0,50

13 R18 1 4 4 5 0 5 35,71% 14 4 Valor Único - - 0,70

14 R19 1 4 3 5 1 5 35,71% 14 4 Valor Único - - 0,70

15 R21 3 4 5 1 1 5 35,71% 14 3 Valor Único - - 0,50

16 R22 2 0 8 3 1 8 57,14% 14 3 Valor Único - - 0,50

17 R23 1 2 6 4 1 6 42,86% 14 3 Valor Único - - 0,50

18 R24 2 2 4 4 2 4 28,57% 14 3 e 4 Divergente 4 0,70 0,70

19 R25 1 1 3 4 5 5 35,71% 14 5 Valor Único - - 0,90

20 R26 1 1 6 5 1 6 42,86% 14 3 Valor Único - - 0,50

21 R27 4 2 5 2 1 5 35,71% 14 3 Valor Único - - 0,50

22 R28 4 5 4 1 0 5 35,71% 14 2 Valor Único - - 0,30

23 R30 1 1 5 4 3 5 35,71% 14 3 Valor Único - - 0,50

24 R32 1 3 3 4 3 4 28,57% 14 4 Valor Único - - 0,70

25 R33 0 6 4 4 0 6 42,86% 14 2 Valor Único - - 0,30

26 R34 6 3 3 1 1 6 42,86% 14 1 Valor Único - - 0,10

27 R36 1 2 6 4 1 6 42,86% 14 3 Valor Único - - 0,50

28 R40 3 0 4 6 1 6 42,86% 14 4 Valor Único - - 0,70

29 R41 2 2 3 6 1 6 42,86% 14 4 Valor Único - - 0,70

Probabilidade 

após ajuste

AJUSTE DADOS 

DIVERGENTES
FREQUÊNCIA

Quant. De 

Especialistas que 

escolheram o valor 

mais frequente

%
Quant. de 

especiaistas

Valor 

mais 

votado

Uniformidade

PROBABILIDADE - Legenda/Escala:

(1) RARA (2) BAIXA (3) POSSÍVEL (4) MUITO POSSÍVEL (5) FREQUENTE

Item
Código de REFERÊNCIA 

Tonin (2017)
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APÊNDICE I – Relação de dados divergentes 

RELAÇÃO DE DADOS DIVERGENTES – ATRIBUTO “CUSTO” 

 

R03 

 

 

R13 

 

 

 

R21 

 

CUSTO

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 5 2 3 4 2 2 1 5 1 4 1 3 1 2

R13 Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada 

vinculação entre as atividades.

5 2 5 3 3 4 2 3 2 3 1 4 1 2

R21 Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público 

contratante durante execução da obra.

5 3 4 5 3 4 5 5 3 4 4 3 1 1

R30 Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos 

trabalhos executados pelo empreiteiro.

2 2 2 2 3 5 2 5 3 3 3 4 3 1

Especialistas

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM CUSTO

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 5 2 3 4 2 2 1 5 1 4 1 3 1 2

1 2

Área <= 500 m2 (1) E9 E13 2

Área <= 500 m2 (2) E2 E14 2

Área > 500 m2 (1) E7 E11 2

Área > 500 m2 (2) E5 E6 2

Valor <= 500 mil (1) E9 E13 2

Valor <= 500 mil (2) E2 E14 2

Valor > 500 mil (1) E7 E11 2

Valor > 500 mil (2) E5 E6 2

Enge regionalizada - R (1) R11 R13 2

Enge regionalizada - R (2) E5 E6 E14 3

Enge centralizada - C (1) R7 R9 2

Enge centralizada - C (2) E2 1

Impacto

Área da obra

Categoria (valor impacto)

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM CUSTO

Especialistas

Atuação do 

especialista

Valor da obra

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Q
a

u
n

t.
 d

e
 v

o
to

s
 

Categorias

Frequência do impacto por categoria

1 2

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R13 Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada 

vinculação entre as atividades.

5 2 5 3 3 4 2 3 2 3 1 4 1 2

2 3

Área <= 500 m2 (2) E2 E9 E14 3

Área <= 500 m2 (3) E4 E10 2

Área > 500 m2 (2) E7 1

Área > 500 m2 (3) E5 E8 2

Valor <= 500 mil (1) E2 E9 E14 3

Valor <= 500 mil (2) E4 E10 2

Valor > 500 mil (1) E7 1

Valor > 500 mil (2) E5 E8 2

Enge regionalizada (2) E2 E14 2

Enge regionalizada (3) E4 E5 E10 3

Enge centralizada (2) E7 E9 2

Enge centralizada (3) E8 1

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM CUSTO

Especialistas

Categoria (valor impacto) Impacto

Área da obra

Valor da obra

Atuação do 

especialista

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Q
u

a
n

t.
 d

e
 v

o
to

s

Categorias

Frequência do impacto por categoria

2 3

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R21 Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público 

contratante durante execução da obra.

5 3 4 5 3 4 5 5 3 4 4 3 1 1

3 4 5

Área <= 500 m2 (3) E2 E9 E12 3

Área <= 500 m2 (4) E10 1

Área <= 500 m2 (5) E4 1

Área > 500 m2 (3) E5 1

Área > 500 m2 (4) E3 E6 E11 3

Área > 500 m2 (5) E1 E7 E8 3

Valor <= 500 mil (3) E2 E9 E12 3

Valor <= 500 mil (4) E10 1

Valor <= 500 mil (5) E8 1

Valor > 500 mil (3) E5 1

Valor > 500 mil (4) E3 E6 E11 3

Valor > 500 mil (5) E1 E4 E7 3

IMPACT0 EM CUSTO

Especialistas

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco

Área da obra

Valor da obra

Categoria (valor impacto) Impacto
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R30 

 

 

 

RELAÇÃO DE DADOS DIVERGENTES – ATRIBUTO “TEMPO” 

 

 

R03 

 

 

3

1

3

1

2 2

1

3

1

3

4

2

1

3

1

3

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Q
u

a
n

t.
 d

e
 v

o
to

s

Categorias

Frequência do impacto por categoria

3 4 5

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14 CLAU

R C R R R R C C C R R R R R

R30 Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos 

trabalhos executados pelo empreiteiro.

2 2 2 2 3 5 2 5 3 3 3 4 3 1

2 3

Área <= 500 m2 (2) E2 E4 2

Área <= 500 m2 (3) E9 E10 E13 4

Área > 500 m2 (2) E1 E3 E7 3

Área > 500 m2 (3) E5 E11 2

Valor <= 500 mil (1) E2 1

Valor <= 500 mil (2) E9 E10 E13 4

Valor > 500 mil (1) E1 E3 E4 E7 4

Valor > 500 mil (2) E5 E11 2

Enge regionalizada (2) E1 E3 E4 3

Enge regionalizada (3) E5 E10 E11 E13 5

Enge centralizada (2) E2 E7 2

Enge centralizada (3) E9 1

Código 

do 

Risco

IMPACT0 EM CUSTO

Especialistas

Descrição do Risco

Categoria (valor impacto) Impacto

Área da obra

Valor da obra

Atuação do 

especialista

0

1

2

3

4

5

6

Q
u

a
n

t.
 d

e
 v

o
to

s

Categorias

Frequência do impacto por categoria

2 3

TEMPO

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 5 3 4 4 3 4 2 4 2 5 2 3 2 3

R07 Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do projeto 

pelo órgão público contratante.

5 2 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 2 4

R08 Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de 

recursos financeiros.

4 3 5 3 4 5 3 5 3 5 4 4 1 1

R25 Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e 

documentos técnicos para licitação.

3 3 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5 1 3

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco

Especialistas

IMPACT0 EM TEMPO

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 5 3 4 4 3 4 2 4 2 5 2 3 2 3

2 3 4

Área <= 500 m2 (2) E9 E13 2

Área <= 500 m2 (3) E2 E12 E14 3

Área <= 500 m2 (4) E4 1

Área > 500 m2 (2) E7 E11 2

Área > 500 m2 (3) E5 1

Área > 500 m2 (4) E3 E5 E8 3

Valor <= 500 mil (3) E9 E13 2

Valor <= 500 mil (4) E2 E12 2

Valor <= 500 mil (5) E8 1

Valor > 500 mil (3) E7 E11 2

Valor > 500 mil (4) E5 E14 2

Valor > 500 mil (5) E3 E4 E6 3

Enge regionalizada (2) E11 E13 2

Enge regionalizada (3) E12 E14 2

Enge regionalizada (4) E3 E4 E6 3

Enge centralizada (2) E7 E9 2

Enge centralizada (3) E2 1

Enge centralizada (4) E8 1

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM TEMPO

Especialistas

Categoria (valor impacto) Impacto

Área da obra

Valor da obra

Atuação do 

especialista

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Q
u

a
n

t.
 d

e
 v

o
to

s

Categorias

Frequência do impacto por categoria

2 3 4
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R07 

 

 

R08 

 

 

R25 

 

 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R07 Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do projeto 

pelo órgão público contratante.

5 2 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 2 4

4 5

Área <= 500 m2 (4) E9 E10 ' E14 3

Área <= 500 m2 (5) E4 E12 2

Área > 500 m2 (4) E5 E7 E11 3

Área > 500 m2 (5) E1 E3 E5 E8 4

Valor <= 500 mil (1) E9 E10 2

Valor <= 500 mil (2) E8 E12 2

Valor > 500 mil (1) E5 E7 E11 E14 4

Valor > 500 mil (2) E1 E3 E4 E5 4

Enge regionalizada (4) E5 E10 E11 E14 4

Enge regionalizada (5) E1 E3 E4 E5 E12 5

Enge centralizada (4) E7 E9 2

Enge centralizada (5) E8 1

Área da obra

Valor da obra

Atuação do 

especialista

Categoria (valor impacto) Impacto

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM TEMPO

Especialistas

0

1

2

3

4

5

6

Q
u

a
n

t.
 d

e
 v

o
to

s

Categorias

Frequência do impacto por categoria

4 5

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R08 Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de 

recursos financeiros.

4 3 5 3 4 5 3 5 3 5 4 4 1 1

3 4 5

Área <= 500 m2 (3) E2 E4 E9 3

Área <= 500 m2 (4) E12 1

Área <= 500 m2 (5) E8 E10 2

Área > 500 m2 (3) E7 1

Área > 500 m2 (4) E1 E5 2

Área > 500 m2 (5) E3 E6 E11 3

Valor <= 500 mil (3) E2 E9 2

Valor <= 500 mil (4) E12 1

Valor <= 500 mil (5) E8 E10 2

Valor > 500 mil (3) E4 E7 2

Valor > 500 mil (4) E1 E5 2

Valor > 500 mil (5) E3 E6 E11 2

Enge regionalizada (3) E4 1

Enge regionalizada (4) E1 E5 E12 3

Enge regionalizada (5) E3 E6 E10 E11 4

Enge centralizada (3) E2 E7 E9 3

Enge centralizada (4)

Enge centralizada (5) E8 1

Categoria (valor impacto) Impacto

Área da obra

Valor da obra

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM TEMPO

Especialistas

Atuação do 

especialista

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Q
u

a
n

t.
 d

e
 v

o
to

s

Categorias

Frequência do impacto por categoria

3 4 5

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R25 Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e 

documentos técnicos para licitação.

3 3 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5 1 3

3 4

Área <= 500 m2 (3) E14 1

Área <= 500 m2 (4) E4 E9 2

Área > 500 m2  (3) E1 E1 E7 3

Área > 500 m2 (4) E5 E8 E11 3

Valor <= 500 mil (1) 0

Valor <= 500 mil (2) E8 E9 2

Valor > 500 mil (1) E1 E1 E7 E14 4

Valor > 500 mil (2) E4 E5 E11 3

Enge regionalizada (3) E1 E14 2

Enge regionalizada (4) E4 E5 E11 3

Enge centralizada (3) E1 E7 2

Enge centralizada (4) E8 E9 2

Categoria (valor impacto) Impacto

Área da obra

Valor da obra

Atuação do 

especialista

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM TEMPO

Especialistas

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Q
u

a
n

t.
 d

e
 v

o
to

s

Categorias

Frequência do impacto por categoria

3 4
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RELAÇÃO DE DADOS DIVERGENTES – ATRIBUTO “QUALIDADE” 

 

R03 

 

 

R05 

 

 

R07 

 

QUALIDADE

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 5 2 4 4 3 3 2 4 3 5 2 3 2 4

R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 5 3 5 4 3 4 3 4 3 5 5 4 2 1

R07 Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do projeto 

pelo órgão público contratante.

2 2 4 3 3 4 4 2 2 3 1 4 2 4

R12 Falhas de planejamento na elaboração do cronograma. 3 2 1 3 4 3 1 2 2 3 4 4 1 2

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 2 3 5 2 4 5 4 5 3 5 4 4 1 2

R21 Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público 

contratante durante execução da obra.

5 2 3 3 4 4 1 5 3 4 4 3 1 2

R28 Aumento dos custos de mão de obra. 2 3 2 1 4 3 1 3 2 5 3 5 1 1

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM QUALIDADE

Especialistas

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 5 2 4 4 3 3 2 4 3 5 2 3 2 4

2 3 4

Área <= 500 m2 (2) E13 1

Área <= 500 m2 (3) E9 E12 2

Área <= 500 m2 (4) E4 E14 2

Área > 500 m2 (2) E2 E7 E11 3

Área > 500 m2 (3) E5 E6 2

Área > 500 m2 (4) E3 E8 2

Valor <= 500 mil (3) E13 1

Valor <= 500 mil (4) E9 E12 2

Valor <= 500 mil (5) E8 E14 2

Valor > 500 mil (3) E2 E7 E11 3

Valor > 500 mil (4) E5 E6 2

Valor > 500 mil (5) E3 E4 2

Enge regionalizada (2) E11 E13 2

Enge regionalizada (3) E5 E6 E12 3

Enge regionalizada (4) E3 E4 E14 3

Enge centralizada (2) E2 E7 2

Enge centralizada (3) E9 1

Enge centralizada (4) E8 1

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM QUALIDADE

Especialistas

Atuação do 

especialista

Categoria (valor impacto) Impacto

Área da obra

Valor da obra

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Q
u

a
n

t.
 d

e
 v

o
to

s

Categorias

Frequência do impacto por categoria

2 3 4

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 5 3 5 4 3 4 3 4 3 5 5 4 2 1

3 4 5

Área <= 500 m2 (3) E2 E9 2

Área <= 500 m2 (4) E4 E12 2

Área <= 500 m2 (5) E10 1

Área > 500 m2 (3) E5 E7 2

Área > 500 m2 (4) E6 E8 2

Área > 500 m2 (5) E1 E3 E11 3

Valor <= 500 mil (3) E2 E9 2

Valor <= 500 mil (4) E12 1

Valor <= 500 mil (5) E10 1

Valor > 500 mil (3) E5 E7 2

Valor > 500 mil (4) E4 E6 2

Valor > 500 mil (5) E1 E3 E11 3

Enge regionalizada (3) E5 1

Enge regionalizada (4) E4 E6 E8 E12 4

Enge regionalizada (5) E1 E3 E10 E11 4

Enge centralizada (3) E2 E7 E9 3

Enge centralizada (4) E8 1

Enge centralizada (5) 0

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM QUALIDADE

Especialistas

Categoria (valor impacto) Impacto

Área da obra

Valor da obra

Atuação do 

especialista

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Q
u
a

n
t.

 d
e

 v
o

to
s

Categorias

Frequência do impacto por categoria

3 4 5

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R07 Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do projeto 

pelo órgão público contratante.

2 2 4 3 3 4 4 2 2 3 1 4 2 4

2 4

Área <= 500 m2 (2) E2 E9 E13 3

Área <= 500 m2 (4) E12 E14 2

Área > 500 m2  (2) E1 E8 2

Área > 500 m2 (4) E3 E6 E7 3

Valor <= 500 mil (1) E2 E8 E9 E13 4

Valor <= 500 mil (2) E12 1

Valor > 500 mil (1) E1 1

Valor > 500 mil (2) E3 E6 E7 E14 4

Enge regionalizada (2) E1 E13 2

Enge regionalizada (4) E3 E6 E7 E12 E14 5

Enge centralizada (2) E2 E8 E9 3

Enge centralizada (4) 0 0

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM QUALIDADE

Especialistas

Categoria (valor impacto) Impacto

Área da obra

Valor da obra

Atuação do 

especialista
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R12 

 

 

R18 

 

 

R21 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

Q
u

a
n

t.
 d

e
 v

o
to

s

Categorias

Frequência do impacto por categoria

2 4

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R12 Falhas de planejamento na elaboração do cronograma. 3 2 1 3 4 3 1 2 2 3 4 4 1 2

2 3

Área <= 500 m2 (2) E2 E9 2

Área <= 500 m2 (3) E4 E10 2

Área > 500 m2 (2) E8 E14 2

Área > 500 m2 (3) E1 E6 2

Valor <= 500 mil (1) E2 E8 E9 3

Valor <= 500 mil (2) E10 1

Valor > 500 mil (1) E14 1

Valor > 500 mil (2) E1 E4 E6 3

Enge regionalizada (2) E14 1

Enge regionalizada (3) E1 E4 E6 E10 4

Enge centralizada (2) E2 E8 E9 3

Enge centralizada (3) 0 0

Categoria (valor impacto) Impacto

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM QUALIDADE

Especialistas

Área da obra

Valor da obra

Atuação do 

especialista

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Q
u

a
n

t.
 d

e
 v

o
to

s

Categorias

Frequência do impacto por categoria

2 3

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 2 3 5 2 4 5 4 5 3 5 4 4 1 2

4 5

Área <= 500 m2 (4) E12 1

Área <= 500 m2 (5) E10 1

Área > 500 m2 (4) E5 E7 E11 3

Área > 500 m2 (5) E3 E6 E8 3

Valor <= 500 mil (1) E12 1

Valor <= 500 mil (2) E8 E10 2

Valor > 500 mil (1) E5 E7 E11 3

Valor > 500 mil (2) E3 E6 2

Enge regionalizada (4) E5 E11 E12 3

Enge regionalizada (5) E3 E6 E10 3

Enge centralizada (4) E7 1

Enge centralizada (5) E8 1

Categoria (valor impacto) Impacto

Área da obra

Valor da obra

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM QUALIDADE

Especialistas

Atuação do 

especialista

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Q
u

a
n

t.
 d

e
 v

o
to

s

Categorias

Frequência do impacto por categoria

4 5

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R21 Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público 

contratante durante execução da obra.

5 2 3 3 4 4 1 5 3 4 4 3 1 2

3 4

Área <= 500 m2 (3) E4 E9 E12 3

Área <= 500 m2 (4) E10 1

Área > 500 m2  (3) E3 1

Área > 500 m2 (4) E5 E6 E11 3

Valor <= 500 mil (1) E9 E12 2

Valor <= 500 mil (2) E10 1

Valor > 500 mil (1) E3 E4 2

Valor > 500 mil (2) E5 E6 E11 3

Enge regionalizada (3) E3 E4 E12 3

Enge regionalizada (4) E5 E6 E10 E11 4

Enge centralizada (3) E9 1

Enge centralizada (4) 0

Categoria (valor impacto) Impacto

Área da obra

Valor da obra

Atuação do 

especialista

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM QUALIDADE

Especialistas

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Q
u

a
n

t.
 d

e
 v

o
to

s

Categorias

Frequência do impacto por categoria

3 4
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R28 

 

 

 

RELAÇÃO DE DADOS DIVERGENTES – ATRIBUTO “PROBABILIDADE” 

 

 

R04 

 

 

R14 

 

 

 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R28 Aumento dos custos de mão de obra. 2 3 2 1 4 3 1 3 2 5 3 5 1 1

1 3

Área <= 500 m2 (1) E4 E13E14 3

Área <= 500 m2 (3) E2 1

Área > 500 m2 (1) E7 1

Área > 500 m2 (3) E6 E8 E11 3

Valor <= 500 mil (1) E13 1

Valor <= 500 mil (2) E2 E8 2

Valor > 500 mil (1) E4 E7 E14 3

Valor > 500 mil (2) E6 E11 2

Enge regionalizada (1) E4 E13E14 3

Enge regionalizada (3) E6 E11 2

Enge centralizada (1) E7 1

Enge centralizada (3) E2 E8 2

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco IMPACT0 EM QUALIDADE

Especialistas

Categoria (valor impacto) Impacto

Área da obra

Valor da obra

Atuação do 

especialista

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Q
u

a
n

t.
 d

e
 v

o
to

s

Categorias

Frequência do impacto por categoria

1 3

PROBABILIDADE

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R04 Frequentes alterações por parte do órgão público na priorização para 

realização das obras e dos respectivos processos licitatórios. 

5 4 5 2 3 2 3 4 3 4 5 3 2 4

R14 Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer 

da execução da obra.

3 3 3 1 4 2 5 4 3 4 3 4 1 4

R24 Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco 

experientes.

4 2 1 2 4 4 5 4 3 3 3 5 1 3

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco PROBABILIDADE

Especialistas

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R04 Frequentes alterações por parte do órgão público na priorização para 

realização das obras e dos respectivos processos licitatórios. 

5 4 5 2 3 2 3 4 3 4 5 3 2 4

3 4

Área <= 500 m2 (3) E9 E12 2

Área <= 500 m2 (4) E2 E10 E14 3

Área > 500 m2  (3) E5 E7 2

Área > 500 m2 (4) E8 1

Valor <= 500 mil (1) E9 E12 2

Valor <= 500 mil (2) E2 E8 E10 3

Valor > 500 mil (1) E5 E7 2

Valor > 500 mil (2) E14 1

Enge regionalizada (3) E5 E12 2

Enge regionalizada (4) E10 E14 2

Enge centralizada (3) E7 E9 2

Enge centralizada (4) E2 E8 2

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco PROBABILIDADE

Especialistas

Categoria (valor impacto) Impacto

Área da obra

Valor da obra

Atuação do 

especialista

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Q
u

a
n

t.
 d

e
 v

o
to

s

Categorias

Frequência da probabilidade por categoria

3 4

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R14 Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer 

da execução da obra.

3 3 3 1 4 2 5 4 3 4 3 4 1 4

3 4

Área <= 500 m2 (3) E2 E9 2

Área <= 500 m2 (4) E10 E12 E14 3

Área > 500 m2  (3) E1 E3 E11 3

Área > 500 m2 (4) E5 E8 2

Valor <= 500 mil (1) E2 E9 2

Valor <= 500 mil (2) E8 E10 E12 3

Valor > 500 mil (1) E1 E3 E11 3

Valor > 500 mil (2) E5 E14 2

Enge regionalizada (3) E1 E3 E11 3

Enge regionalizada (4) E5 E10 E12 E14 4

Enge centralizada (3) E2 E9 2

Enge centralizada (4) E8 1

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco PROBABILIDADE

Especialistas

Categoria (valor impacto) Impacto

Área da obra

Valor da obra

Atuação do 

especialista

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Q
u

a
n

t.
 d

e
 v

o
to

s

Categorias

Frequência da probabilidade por categoria

3 4
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R24 

 

 

 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12E13E14

R C R R R R C C C R R R R R

R24 Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco 

experientes.

4 2 1 2 4 4 5 4 3 3 3 5 1 3

3 4

Área <= 500 m2 (3) E9 E10 E14 3

Área <= 500 m2 (4) E8 1

Área > 500 m2  (3) E11 1

Área > 500 m2 (4) E1 E5 E6 3

Valor <= 500 mil (1) E9 E10 2

Valor <= 500 mil (2) E8 1

Valor > 500 mil (1) E11 E14 2

Valor > 500 mil (2) E1 E5 E6 3

Enge regionalizada (3) E10 E11 E14 3

Enge regionalizada (4) E1 E5 E6 3

Enge centralizada (3) E9 1

Enge centralizada (4) E8 1

Atuação do 

especialista

Categoria (valor impacto) Impacto

Área da obra

Valor da obra

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco PROBABILIDADE

Especialistas

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Q
u

a
n

t.
 d

e
 o

to
s

Categorias

Frequência da probabilidade por categoria

3 4
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APÊNDICE J– Dados divergentes ajustados 

CUSTO 

 

 
 
 
 

TEMPO 

 
 
 

 

1 2 3 4 5
Valor 

ajustado

Valor 

impacto

R03

4 4 2 2 2 4 28,57% 14 1

Valor Divergente 

Ajustado 1 0,05 0,02          

R03a

4 4 2 2 2 4 28,57% 14 2

Valor Divergente 

Ajustado 2 0,10 0,03          

R13

2 4 4 2 2 4 28,57% 14 2

Valor Divergente 

Ajustado 2 0,10 0,07          

R13a

2 4 4 2 2 4 28,57% 14 3

Valor Divergente 

Ajustado 3 0,20 0,14          

R21

2 0 4 4 4 4 28,57% 14 3

Valor Divergente 

Ajustado 3 0,20 0,10          

R21a

2 0 4 4 4 4 28,57% 14 4

Valor Divergente 

Ajustado 4 0,40 0,20          

R21b

2 0 4 4 4 4 28,57% 14 5

Valor Divergente 

Ajustado 5 0,80 0,40          

R30

1 5 5 1 2 5 35,71% 14 2

Valor Divergente 

Ajustado 2 0,10 0,10          

R30a

1 5 5 1 2 5 35,71% 14 3

Valor Divergente 

Ajustado 3 0,20 0,10          

GRAU DE 

RISCO

FREQUÊNCIA
Quant. De 

Especialistas que 

escolheram o valor 

mais frequente

%
Quant. de 

especialistas

IMPACTO EM CUSTO - Legenda/Escala:

(1) MUITO BAIXO (2) BAIXO (3) MODERADO (4) ALTO (5) MUITO ALTO

Valor 

mais 

votado

Uniformidade

AJUSTE DADOS 

DIVERGENTES

Código de 

REFERÊNCIA 

Tonin (2017)

1 2 3 4 5
Valor 

ajustado

Valor 

impacto

R03

0 4 4 4 2 4 28,57% 14 2

Valor Divergente 

Ajustado 2 0,10 0,03         

R03a

0 4 4 4 2 4 28,57% 14 3

Valor Divergente 

Ajustado 3 0,20 0,06         

R03b

0 4 4 4 2 4 28,57% 14 4

Valor Divergente 

Ajustado 4 0,40 0,12         

R07

0 2 0 6 6 6 42,86% 14 4

Valor Divergente 

Ajustado 4 0,40 0,20         

R07a

0 2 0 6 6 6 42,86% 14 5

Valor Divergente 

Ajustado 5 0,80 0,40         

R08

2 0 4 4 4 4 28,57% 14 3

Valor Divergente 

Ajustado 3 0,20 0,10         

R08a

2 0 4 4 4 4 28,57% 14 4

Valor Divergente 

Ajustado 4 0,40 0,20         

R08b

2 0 4 4 4 4 28,57% 14 5

Valor Divergente 

Ajustado 5 0,80 0,40         

R25

1 0 5 5 3 5 35,71% 14 3

Valor Divergente 

Ajustado 3 0,20 0,18         

R25a

1 0 5 5 3 5 35,71% 14 4

Valor Divergente 

Ajustado 4 0,40 0,36         

GRAU DE 

RISCO

FREQUÊNCIA
Quant. De 

Especialistas que 

escolheram o valor 

mais frequente

%
Quant. de 

especiaistas

Valor 

mais 

votado

Uniformidade

AJUSTE DADOS 

DIVERGENTES

IMPACTO EM TEMPO - Legenda/Escala:

(1) MUITO BAIXO (2) BAIXO (3) MODERADO (4) ALTO (5) MUITO ALTOCódigo de 

REFERÊNCIA 

Tonin (2017)

NÍVEL DE SEVERIDADE

LEGENDA: BAIXO RISCO MÉDIO RISCO ALTO RISCO
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QUALIDADE 

 

 
 

 
 

PROBABILIDADE 

 

 

1 2 3 4 5
Valor 

ajustado

Valor 

impacto

R03

0 4 4 4 2 4 28,57% 14 2

Valor Divergente 

Ajustado 2 0,10

0,03        

R03a

0 4 4 4 2 4 28,57% 14 3

Valor Divergente 

Ajustado 3 0,20

0,06        

R03b

0 4 4 4 2 4 28,57% 14 4

Valor Divergente 

Ajustado 4 0,40

0,12        

R05

1 1 4 4 4 4 28,57% 14 3

Valor Divergente 

Ajustado 3 0,20

0,10        

R05a

1 1 4 4 4 4 28,57% 14 4

Valor Divergente 

Ajustado 4 0,40

0,20        

R05b

1 1 4 4 4 4 28,57% 14 5

Valor Divergente 

Ajustado 5 0,80

0,40        

R07

1 5 3 5 0 5 35,71% 14 2

Valor Divergente 

Ajustado 2 0,10

0,05        

R07a

1 5 3 5 0 5 35,71% 14 4

Valor Divergente 

Ajustado 4 0,40

0,20        

R12

3 4 4 3 0 4 28,57% 14 2 e 3

Valor Divergente 

Ajustado 2 0,20

0,10        

R12a

3 4 4 3 0 4 28,57% 14 3 e 3

Valor Divergente 

Ajustado 3 0,20

0,10        

R18

1 3 2 4 4 4 28,57% 14 4

Valor Divergente 

Ajustado 4 0,40

0,28        

R18a

1 3 2 4 4 4 28,57% 14 5

Valor Divergente 

Ajustado 5 0,80

0,56        

R21

2 2 4 4 2 4 28,57% 14 3

Valor Divergente 

Ajustado 3 0,20

0,10        

R21a

2 2 4 4 2 4 28,57% 14 4

Valor Divergente 

Ajustado 4 0,40

0,20        

R28

4 3 4 1 2 4 28,57% 14 1

Valor Divergente 

Ajustado 1 0,05

0,02        

R28a

4 3 4 1 2 4 28,57% 14 3

Valor Divergente 

Ajustado 1 0,20

0,06        

FREQUÊNCIA
Quant. De 

Especialistas que 

escolheram o valor 

mais frequente

%
Quant. de 

especiaistas

Valor 

mais 

votado

Uniformidade

AJUSTE DADOS 

DIVERGENTES GRAU DE 

RISCO

IMPACTO EM QUALIDDE - Legenda/Escala:

(1) MUITO BAIXO (2) BAIXO (3) MODERADO (4) ALTO (5) MUITO ALTO
Código de 

REFERÊNCIA 

Tonin (2017)

NÍVEL DE SEVERIDADE

LEGENDA: BAIXO RISCO MÉDIO RISCO ALTO RISCO

1 2 3 4 5
Valor 

ajustado

Valor 

probab.

R04

0 3 4 4 3 4 28,57% 14 3 0,5

Valor Divergente 

Ajustado 3 0,50

R04a

0 3 4 4 3 4 28,57% 14 4 0,7

Valor Divergente 

Ajustado 4 0,70

R14

2 1 5 5 1 5 35,71% 14 3 0,5

Valor Divergente 

Ajustado 3 0,50

R14a

2 1 5 5 1 5 35,71% 14 4 0,7

Valor Divergente 

Ajustado 4 0,70

R24

2 2 4 4 2 4 28,57% 14 3 0,5

Valor Divergente 

Ajustado 4 0,50

R24a

2 2 4 4 2 4 28,57% 14 4 0,7

Valor Divergente 

Ajustado 4 0,70

%
Quant. de 

especiaistas

Valor 

mais 

votado

PROBABILIDADE Uniformidade

AJUSTE DADOS 

DIVERGENTES

Quant. De 

Especialistas que 

escolheram o valor 

mais frequente

FREQUÊNCIA

PROBABILIDADE - Legenda/Escala:

(1) RARA (2) BAIXA (3) POSSÍVEL (4) MUITO POSSÍVEL (5) FREQUENTE
Código de 

REFERÊNCIA 

Tonin (2017)
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APÊNDICE K – Análise estatística dos valores votados pelos especialistas no questionário 

 

 

 

Desvio 

Padrão MÉDIA
Coef. 

Variação

Desvio 

Padrão MÉDIA
Coef. 

Variação

Desvio 

Padrão MÉDIA
Coef. 

Variação

Desvio 

Padrão MÉDIA
Coef. 

Variação

R02 Grande variação dos preços dos insumos. 1,34       3,36       39,80% 1,16       2,57       45,03% 1,04       3,00       34,59% 0,85       2,57       33,12%

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 1,45       2,57       56,49% 1,07       3,29       32,54% 1,07       3,29       32,54% 0,65       2,50       26,02%

R04

Frequentes alterações por parte do órgão público na priorização para 

realização das obras e dos respectivos processos licitatórios. 1,46       3,14       46,46% 1,38       3,29       42,08% 1,25       2,79       44,92% 1,09       3,50       31,20%

R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 1,34       3,43       39,16% 1,27       3,93       32,30% 1,22       3,64       33,37% 0,73       3,07       23,77%

R07

Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do projeto 

pelo órgão público contratante. 1,07       3,07       34,89% 1,03       4,14       24,79% 1,03       2,86       35,95% 1,27       3,29       38,55%

R08

Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de 

recursos financeiros. 1,73       3,29       52,62% 1,34       3,57       37,59% 1,40       2,43       57,59% 1,12       3,21       34,90%

R09

Divergência entre os interesses políticos e as necessidades do 

departamento técnico (engenharia). 1,45       3,36       43,10% 1,31       3,21       40,80% 1,48       3,21       45,95% 1,21       3,07       39,29%

R10 Definição do escopo da obra não é clara ou apresenta lacunas. 1,03       3,86       26,63% 1,03       3,86       26,63% 1,10       3,86       28,50% 0,99       3,29       30,27%

R12 Falhas de planejamento na elaboração do cronograma. 1,17       3,14       37,14% 1,27       4,07       31,16% 1,09       2,50       43,68% 1,12       3,21       34,90%

R13

Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada 

vinculação entre as atividades. 1,29       2,86       45,23% 1,27       4,07       31,16% 1,08       2,64       40,93% 1,10       3,14       34,98%

R14

Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer 

da execução da obra. 1,03       3,86       26,63% 1,03       3,86       26,63% 1,15       3,36       34,28% 1,17       3,14       37,14%

R16

Falhas na elaboração dos quantitativos dos materiais e serviços 

necessários para realização da obra. 1,01       4,36       23,14% 1,19       3,79       31,39% 1,23       3,14       39,18% 0,88       3,00       29,24%

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 1,45       3,36       43,10% 1,30       4,00       32,52% 1,34       3,50       38,41% 1,00       2,93       34,05%

R19 Baixa produtividade dos operários. 1,30       3,00       43,36% 1,29       4,14       31,20% 1,44       2,71       52,95% 1,14       3,07       37,15%

R21

Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público 

contratante durante execução da obra. 1,34       3,57       37,59% 1,24       4,00       31,01% 1,29       3,14       41,12% 1,16       2,50       46,41%

R22

Incompatibilidades entre as diferentes disciplinas de projetos de 

engenharia ou falhas de concepção do projeto (design). 1,14       3,71       30,66% 1,04       4,00       25,94% 1,08       3,64       29,70% 1,07       3,07       34,89%

R23

Ausência de verificação e validação dos projetos de engenharia 

contratados pelo órgão público. 1,18       4,00       29,42% 1,44       3,71       38,70% 1,04       4,00       25,94% 1,03       3,14       32,68%

R24

Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco 

experientes. 1,18       4,00       29,42% 1,15       3,64       31,59% 1,24       4,00       31,01% 1,29       3,14       41,12%

R25

Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e 

documentos técnicos para licitação. 1,31       3,79       34,64% 1,08       3,64       29,70% 1,03       3,86       26,63% 1,25       3,79       33,06%

PROBABILIDADECódigo 

do 

Risco

Descrição do Risco
CUSTO TEMPO QUALIDADE

IMPACTO

Desvio 

Padrão MÉDIA
Coef. 

Variação

Desvio 

Padrão MÉDIA
Coef. 

Variação

Desvio 

Padrão MÉDIA
Coef. 

Variação

Desvio 

Padrão MÉDIA
Coef. 

Variação

R26

Especificações genéricas nos memoriais descritivos e projetos de 

engenharia não permitindo a verificação da qualidade mínima exigida 

para os materiais. 1,39       3,36       41,48% 1,14       3,07       37,15% 1,07       4,29       24,94% 0,99       3,29       30,27%

R27

Desconhecimento das condições e características do solo na região 

de realização da obra. 1,27       4,07       31,16% 1,37       3,79       36,16% 1,44       3,07       46,86% 1,28       2,57       49,93%

R28 Aumento dos custos de mão de obra. 1,44       3,29       43,75% 1,29       2,86       45,23% 1,40       2,57       54,39% 0,95       2,14       44,30%

R30

Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos 

trabalhos executados pelo empreiteiro. 1,17       2,86       40,86% 1,27       4,07       31,16% 1,17       2,86       40,86% 1,16       3,50       33,15%

R32

Interferências externas realizadas por outras partes interessadas 

(diretores, chefes, usuários). 1,35       3,14       42,97% 1,40       3,57       39,16% 1,45       3,43       42,37% 1,28       3,36       38,05%

R33

Erros, omissões ou inconsistências nos documentos técnicos 

fornecidos na licitação. 0,99       3,71       26,77% 0,76       3,57       21,17% 0,86       3,86       22,41% 0,86       2,86       30,26%

R34  Desconsideração de restrições ambientais. 1,73       3,29       52,62% 1,69       3,64       46,45% 1,45       2,64       54,75% 1,29       2,14       60,31%

R36 Apresentação de preços muito baixos no momento da licitação. 1,60       3,36       47,61% 1,42       3,79       37,61% 1,25       4,21       29,69% 1,03       3,14       32,68%

R40

 Indisponibilidade de softwares e ferramentas no ambiente de trabalho 

para auxiliar a elaboração dos documentos técnicos necessários para 

licitação. 1,23       3,14       39,18% 1,23       3,14       39,18% 1,56       3,14       49,70% 1,29       3,14       41,12%

R41

Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capacitar os 

servidores responsáveis pela montagem dos processos licitatórios e 

fiscalização das obras. 1,28       3,36       38,05% 1,08       3,64       29,70% 1,16       3,57       32,42% 1,23       3,14       39,18%

23,14% 21,17% 22,41% 23,77%

1,30       3,42       37,97% 1,23       3,65       33,55% 1,22       3,28       37,18% 1,09       3,03       35,82%

56,49% 46,45% 57,59% 60,31%

Valor do menor Coeficiente de Variação

Valor da média do Coeficiente de Variação

Valor do maior Coeficiente de Variação

Código 

do 

Risco

Descrição do Risco

IMPACTO
PROBABILIDADE

CUSTO TEMPO QUALIDADE
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APÊNDICE L – Planilha de análise qualitativa 

 

IMPACTO - Legenda/Escala: 
(1) MUITO BAIXO (2) BAIXO (3) MODERADO (4) ALTO (5) MUITO ALTO 

PROBABILIDADE - Legenda/Escala: (1) RARA (2) BAIXA (3) POSSÍVEL (4) MUITO POSSÍVEL (5) 
FREQUENTE 

DADOS DIVERGENTES  

Código de 
Referência 

Tonin 
(2017) 

Descrição do Risco  
Referência Tonin (2017) 

CUSTO TEMPO QUALIDADE 
PROBABILI-

DADE 

R02 
Grande variação dos preços dos insu-
mos. 

5 2 3 3 

R03 
Incerteza na disponibilidade dos mate-
riais e equipamentos. 

1 2 2 2 

R03a 
Incerteza na disponibilidade dos mate-
riais e equipamentos. 

2 3 3 2 

R03b 
Incerteza na disponibilidade dos mate-
riais e equipamentos. 

2 4 4 2 

R04 

Frequentes alterações por parte do ór-
gão público na priorização para realiza-
ção das obras e dos respectivos pro-
cessos licitatórios. 

4 4 3 3 

R04a 

Frequentes alterações por parte do ór-
gão público na priorização para realiza-
ção das obras e dos respectivos pro-
cessos licitatórios. 

4 4 3 4 

R05 
Negligência de fornecedores ou su-
bempreiteiros. 

5 5 3 3 

R05a 
Negligência de fornecedores ou su-
bempreiteiros. 

5 5 4 3 

R05b 
Negligência de fornecedores ou su-
bempreiteiros. 

5 5 5 3 

R07 
Atraso em fornecer revisões e aprova-
ções em documentos do projeto pelo 
órgão público contratante. 

3 4 2 3 

R07a 
Atraso em fornecer revisões e aprova-
ções em documentos do projeto pelo 
órgão público contratante. 

3 5 4 3 

R08 
Instabilidade política ocasionando mu-
danças na disponibilidade de recursos 
financeiros. 

5 3 1 3 

R08a 
Instabilidade política ocasionando mu-
danças na disponibilidade de recursos 
financeiros. 

5 4 1 3 

R08b 
Instabilidade política ocasionando mu-
danças na disponibilidade de recursos 
financeiros. 

5 5 1 3 

R09 
Divergência entre os interesses políti-
cos e as necessidades do departa-
mento técnico (engenharia). 

5 4 4 4 

R10 
Definição do escopo da obra não é 
clara ou apresenta lacunas. 

4 4 4 3 

R12 
Falhas de planejamento na elaboração 
do cronograma. 

4 5 2 e 3 3 

R12a 
Falhas de planejamento na elaboração 
do cronograma. 

4 5 3 e 3 3 

R13 
Cronograma da obra apresenta dura-
ções irreais ou sem a adequada vincu-
lação entre as atividades. 

2 5 2 4 

R13a 
Cronograma da obra apresenta dura-
ções irreais ou sem a adequada vincu-
lação entre as atividades. 

3 5 2 4 

R14 
Alterações de escopo nos projetos de 
engenharia licitados no decorrer da 
execução da obra. 

4 4 4 3 

R14a 
Alterações de escopo nos projetos de 
engenharia licitados no decorrer da 
execução da obra. 

4 4 4 4 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos 
dos materiais e serviços necessários 
para realização da obra. 

5 5 4 3 
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IMPACTO - Legenda/Escala: 
(1) MUITO BAIXO (2) BAIXO (3) MODERADO (4) ALTO (5) MUITO ALTO 

PROBABILIDADE - Legenda/Escala: (1) RARA (2) BAIXA (3) POSSÍVEL (4) MUITO POSSÍVEL (5) 
FREQUENTE 

DADOS DIVERGENTES  

Código de 
Referência 

Tonin 
(2017) 

Descrição do Risco  
Referência Tonin (2017) 

CUSTO TEMPO QUALIDADE 
PROBABILI-

DADE 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 5 5 4 4 

R18a Escassez de mão de obra qualificada. 5 5 5 4 

R19 Baixa produtividade dos operários. 3 5 2 4 

R21 
Retrabalhos oriundos de alterações so-
licitadas pelo órgão público contratante 
durante execução da obra. 

3 5 3 3 

R21a 
Retrabalhos oriundos de alterações so-
licitadas pelo órgão público contratante 
durante execução da obra. 

4 5 4 3 

R21b 
Retrabalhos oriundos de alterações so-
licitadas pelo órgão público contratante 
durante execução da obra. 

5 5  3 

R22 

Incompatibilidades entre as diferentes 
disciplinas de projetos de engenharia 
ou falhas de concepção do projeto (de-
sign). 

3 4 4 3 

R23 
Ausência de verificação e validação dos 
projetos de engenharia contratados 
pelo órgão público. 

5 5 4 3 

R24 
Elaboração de projetos de engenharia 
por projetistas pouco experientes. 

5 4 5 3 

R24a 
Elaboração de projetos de engenharia 
por projetistas pouco experientes. 

5 4 5 4 

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos 
projetos de engenharia e documentos 
técnicos para licitação. 

5 3 4 5 

R25a 
Prazos reduzidos para elaboração dos 
projetos de engenharia e documentos 
técnicos para licitação. 

5 4 4 5 

R26 

Especificações genéricas nos memori-
ais descritivos e projetos de engenharia 
não permitindo a verificação da quali-
dade mínima exigida para os materiais. 

4 4 5 3 

R27 
Desconhecimento das condições e ca-
racterísticas do solo na região de reali-
zação da obra. 

5 5 2 3 

R28 Aumento dos custos de mão de obra. 3 4 1 2 

R28a Aumento dos custos de mão de obra. 3 4 3 2 

R30 
Atraso por parte do órgão público con-
tratante nos pagamentos dos trabalhos 
executados pelo empreiteiro. 

2 5 2 3 

R30a 
Atraso por parte do órgão público con-
tratante nos pagamentos dos trabalhos 
executados pelo empreiteiro. 

3 5 2 3 

R32 
Interferências externas realizadas por 
outras partes interessadas (diretores, 
chefes, usuários). 

3 4 4 4 

R33 
Erros, omissões ou inconsistências nos 
documentos técnicos fornecidos na lici-
tação. 

4 4 4 2 

R34 
Desconsideração de restrições ambien-
tais. 

5 5 1 1 

R36 
Apresentação de preços muito baixos 
no momento da licitação. 

5 5 5 3 

R40 

Indisponibilidade de softwares e ferra-
mentas no ambiente de trabalho para 
auxiliar a elaboração dos documentos 
técnicos necessários para licitação. 

4 3 4 4 

R41 

Treinamentos inexistentes ou insufici-
entes para capacitar os servidores res-
ponsáveis pela montagem dos proces-
sos licitatórios e fiscalização das obras. 

4 4 4 4 
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APÊNDICE M – Planilha completa de análise qualitativa 

 

 

ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS - DADOS DECIMAIS
IMPACTO - Legenda/Escala: (1) MUITO BAIXO (2) BAIXO (3) MODERADO (4) ALTO (5) MUITO ALTO

PROBABILIDADE - Legenda/Escala: (1) RARA (2) BAIXA (3) POSSÍVEL (4) MUITO POSSÍVEL (5) FREQUENTE

ESCALA 

LIKERT

VALOR 

DECIMAL

ESCALA 

LIKERT

VALOR 

DECIMAL

ESCALA 

LIKERT

VALOR 

DECIMAL

ESCALA 

LIKERT

VALOR 

DECIMAL

R02 Grande variação dos preços dos insumos. 5 0,80 2 0,10 3 0,20 3 0,50
R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e 1 0,05 2 0,10 2 0,10 2 0,30

R03a Incerteza na disponibilidade dos materiais e 2 0,10 3 0,20 3 0,20 2 0,30
R03b Incerteza na disponibilidade dos materiais e 4 0,40 4 0,40 2 0,30

R04

Frequentes alterações por parte do órgão público 

na priorização para realização das obras e dos 4 0,40 4 0,40 3 0,20 3 0,50

R04a

Frequentes alterações por parte do órgão público 

na priorização para realização das obras e dos 4 0,40 4 0,40 3 0,20 4 0,70
R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 5 0,80 5 0,80 3 0,20 3 0,50

R05a Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 5 0,80 5 0,80 4 0,40 3 0,50
R05b Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 5 0,80 5 0,80 5 0,80 3 0,50

R07

Atraso em fornecer revisões e aprovações em 

documentos do projeto pelo órgão público 3 0,20 4 0,40 2 0,10 3 0,50

R07a

Atraso em fornecer revisões e aprovações em 

documentos do projeto pelo órgão público 3 0,20 5 0,80 4 0,40 3 0,50

R08

Instabilidade política ocasionando mudanças na 

disponibilidade de recursos financeiros. 5 0,80 3 0,20 1 0,05 3 0,50

R08a

Instabilidade política ocasionando mudanças na 

disponibilidade de recursos financeiros. 5 0,80 4 0,40 1 0,05 3 0,50

R08b

Instabilidade política ocasionando mudanças na 

disponibilidade de recursos financeiros. 5 0,80 5 0,80 1 0,05 3 0,50

R09

Divergência entre os interesses políticos e as 

necessidades do departamento técnico 5 0,80 4 0,40 4 0,40 4 0,70

R10

Definição do escopo da obra não é clara ou 

apresenta lacunas. 4 0,40 4 0,40 4 0,40 3 0,50
R12 Falhas de planejamento na elaboração do 4 0,40 5 0,80 2 0,10 3 0,50

R12a Falhas de planejamento na elaboração do 4 0,40 5 0,80 3 0,20 3 0,50

R13

Cronograma da obra apresenta durações irreais ou 

sem a adequada vinculação entre as atividades. 2 0,10 5 0,80 2 0,10 4 0,70

R13a

Cronograma da obra apresenta durações irreais ou 

sem a adequada vinculação entre as atividades. 3 0,20 5 0,80 2 0,10 4 0,70

R14

Alterações de escopo nos projetos de engenharia 

licitados no decorrer da execução da obra. 4 0,40 4 0,40 4 0,40 3 0,50

R14a

Alterações de escopo nos projetos de engenharia 

licitados no decorrer da execução da obra. 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4 0,70

R16

Falhas na elaboração dos quantitativos dos 

materiais e serviços necessários para realização 5 0,80 5 0,80 4 0,40 3 0,50
R18 Escassez de mão de obra qualificada. 5 0,80 5 0,80 4 0,40 4 0,70

R18a Escassez de mão de obra qualificada. 5 0,80 5 0,80 5 0,80 4 0,70

R19 Baixa produtividade dos operários. 3 0,20 5 0,80 2 0,10 4 0,70

R21

Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas 

pelo órgão público contratante durante execução 3 0,20 5 0,80 3 0,20 3 0,50

R21a

Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas 

pelo órgão público contratante durante execução 4 0,40 5 0,80 4 0,40 3 0,50

R21b

Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas 

pelo órgão público contratante durante execução 5 0,80 5 0,80 4 0,40 3 0,50

R22

Incompatibilidades entre as diferentes disciplinas 

de projetos de engenharia ou falhas de concepção 3 0,20 4 0,40 4 0,40 3 0,50

R23

Ausência de verificação e validação dos projetos 

de engenharia contratados pelo órgão público. 5 0,80 5 0,80 4 0,40 3 0,50

R24

Elaboração de projetos de engenharia por 

projetistas pouco experientes. 5 0,80 4 0,40 5 0,80 3 0,50

R24a

Elaboração de projetos de engenharia por 

projetistas pouco experientes. 5 0,80 4 0,40 5 0,80 4 0,70

R25

Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de 

engenharia e documentos técnicos para licitação. 5 0,80 3 0,20 4 0,40 5 0,90

R25a

Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de 

engenharia e documentos técnicos para licitação. 5 0,80 4 0,40 4 0,40 5 0,90

R26

Especificações genéricas nos memoriais 

descritivos e projetos de engenharia não 4 0,40 4 0,40 5 0,80 3 0,50

R27

Desconhecimento das condições e características 

do solo na região de realização da obra. 5 0,80 5 0,80 2 0,10 3 0,50
R28 Aumento dos custos de mão de obra. 3 0,20 4 0,40 1 0,05 2 0,30

R28a Aumento dos custos de mão de obra. 3 0,20 4 0,40 3 0,20 2 0,30

R30

Atraso por parte do órgão público contratante nos 

pagamentos dos trabalhos executados pelo 2 0,10 5 0,80 2 0,10 3 0,50

R30a

Atraso por parte do órgão público contratante nos 

pagamentos dos trabalhos executados pelo 3 0,20 5 0,80 2 0,10 3 0,50

R32

Interferências externas realizadas por outras 

partes interessadas (diretores, chefes, usuários). 3 0,20 4 0,40 4 0,40 4 0,70

R33

Erros, omissões ou inconsistências nos 

documentos técnicos fornecidos na licitação. 4 0,40 4 0,40 4 0,40 2 0,30
R34  Desconsideração de restrições ambientais. 5 0,80 5 0,80 1 0,05 1 0,10

R36

Apresentação de preços muito baixos no momento 

da licitação. 5 0,80 5 0,80 5 0,80 3 0,50

R40

 Indisponibilidade de softwares e ferramentas no 

ambiente de trabalho para auxiliar a elaboração 

dos documentos técnicos necessários para 

licitação. 4 0,40 3 0,20 4 0,40 4 0,70

R41

Treinamentos inexistentes ou insuficientes para 

capacitar os servidores responsáveis pela 

montagem dos processos licitatórios e fiscalização 

das obras. 4 0,40 4 0,40 4 0,40 4 0,70

CUSTO TEMPO QUALIDADE PROBABILIDADE

Cód. 

Refer. 

Tonin 

(2017)

Descrição do Risco - Referência Potter (2017)

IMPACTO

DADOS DIVERGENTES
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APÊNDICE N – Planilha de Cálculo do Grau de Severidade 

ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS - CÁLCULO DA SEVERIDADE - "CUSTO" 

DADOS DIVERGENTES CUSTO (Impacto) PROBABILIDADE SEVERIDADE 

Nível 
Cód. 

Refer. 
Tonin 
(2017) 

Descrição do Risco - Referência Tonin (2017) A B A x B 

R02 Grande variação dos preços dos insumos. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 0,05 0,30 0,02 BAIXO 

R03a Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 0,10 0,30 0,03 BAIXO 

R03b Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 0,10 0,30 0,03 BAIXO 

R04 
Frequentes alterações por parte do órgão público na priorização para realização 
das obras e dos respectivos processos licitatórios. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R04a 
Frequentes alterações por parte do órgão público na priorização para realização 
das obras e dos respectivos processos licitatórios. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R05a Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R05b Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R07 
Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do projeto pelo órgão 
público contratante. 

0,20 0,50 0,10 MÉDIO 

R07a 
Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do projeto pelo órgão 
público contratante. 

0,20 0,50 0,10 MÉDIO 

R08 
Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de recursos fi-
nanceiros. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R08a 
Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de recursos fi-
nanceiros. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R08b 
Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de recursos fi-
nanceiros. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R09 
Divergência entre os interesses políticos e as necessidades do departamento 
técnico (engenharia). 

0,80 0,70 0,56 ALTO 

R10 Definição do escopo da obra não é clara ou apresenta lacunas. 0,40 0,50 0,20 ALTO 

R12 Falhas de planejamento na elaboração do cronograma. 0,40 0,50 0,20 ALTO 

R12a Falhas de planejamento na elaboração do cronograma. 0,40 0,50 0,20 ALTO 

R13 
Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada vinculação 
entre as atividades. 

0,10 0,70 0,07 MÉDIO 

R13a 
Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada vinculação 
entre as atividades. 

0,20 0,70 0,14 MÉDIO 

R14 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer da execu-
ção da obra. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R14a 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer da execu-
ção da obra. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos materiais e serviços necessários 
para realização da obra. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 0,80 0,70 0,56 ALTO 

R18a Escassez de mão de obra qualificada. 0,80 0,70 0,56 ALTO 

R19 Baixa produtividade dos operários. 0,20 0,70 0,14 MÉDIO 

R21 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público contratante 
durante execução da obra. 

0,20 0,50 0,10 MÉDIO 

R21a 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público contratante 
durante execução da obra. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R21b 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público contratante 
durante execução da obra. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R22 
Incompatibilidades entre as diferentes disciplinas de projetos de engenharia ou 
falhas de concepção do projeto (design). 

0,20 0,50 0,10 MÉDIO 

R23 
Ausência de verificação e validação dos projetos de engenharia contratados pelo 
órgão público. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R24 Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco experientes. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R24a Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco experientes. 0,80 0,70 0,56 ALTO 

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e documentos 
técnicos para licitação. 

0,80 0,90 0,72 ALTO 

R25a 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e documentos 
técnicos para licitação. 

0,80 0,90 0,72 ALTO 

R26 
Especificações genéricas nos memoriais descritivos e projetos de engenharia 
não permitindo a verificação da qualidade mínima exigida para os materiais. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R27 
Desconhecimento das condições e características do solo na região de realiza-
ção da obra. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R28 Aumento dos custos de mão de obra. 0,20 0,30 0,06 MÉDIO 

R28a Aumento dos custos de mão de obra. 0,20 0,30 0,06 MÉDIO 

R30 
Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos trabalhos 
executados pelo empreiteiro. 

0,10 0,50 0,05 BAIXO 

R30a 
Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos trabalhos 
executados pelo empreiteiro. 

0,20 0,50 0,10 MÉDIO 

R32 
Interferências externas realizadas por outras partes interessadas (diretores, che-
fes, usuários). 

0,20 0,70 0,14 MÉDIO 

R33 
Erros, omissões ou inconsistências nos documentos técnicos fornecidos na lici-
tação. 

0,40 0,30 0,12 MÉDIO 

R34 Desconsideração de restrições ambientais. 0,80 0,10 0,08 MÉDIO 

R36 Apresentação de preços muito baixos no momento da licitação. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R40 
Indisponibilidade de softwares e ferramentas no ambiente de trabalho para auxi-
liar a elaboração dos documentos técnicos necessários para licitação. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R41 
Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capacitar os servidores respon-
sáveis pela montagem dos processos licitatórios e fiscalização das obras. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 
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ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS - CÁLCULO DA SEVERIDADE – “TEMPO” 

DADOS DIVERGENTES TEMPO (Impacto) PROBABILIDADE SEVERIDADE 

Nível Cód. Refer. 
Tonin (2017) 

Descrição do Risco - Referência Tonin (2017) A B A x B 

R02 Grande variação dos preços dos insumos. 0,10 0,50 0,05 BAIXO 

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 0,10 0,30 0,03 BAIXO 

R03a Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 0,20 0,30 0,06 MÉDIO 

R03b Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 0,40 0,30 0,12 MÉDIO 

R04 
Frequentes alterações por parte do órgão público na priorização para reali-
zação das obras e dos respectivos processos licitatórios. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R04a 
Frequentes alterações por parte do órgão público na priorização para reali-
zação das obras e dos respectivos processos licitatórios. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R05a Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R05b Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R07 
Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do projeto pelo 
órgão público contratante. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R07a 
Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do projeto pelo 
órgão público contratante. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R08 
Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de recursos 
financeiros. 

0,20 0,50 0,10 MÉDIO 

R08a 
Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de recursos 
financeiros. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R08b 
Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de recursos 
financeiros. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R09 
Divergência entre os interesses políticos e as necessidades do departa-
mento técnico (engenharia). 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R10 Definição do escopo da obra não é clara ou apresenta lacunas. 0,40 0,50 0,20 ALTO 

R12 Falhas de planejamento na elaboração do cronograma. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R12a Falhas de planejamento na elaboração do cronograma. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R13 
Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada vincu-
lação entre as atividades. 

0,80 0,70 0,56 ALTO 

R13a 
Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada vincu-
lação entre as atividades. 

0,80 0,70 0,56 ALTO 

R14 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer da 
execução da obra. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R14a 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer da 
execução da obra. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos materiais e serviços necessá-
rios para realização da obra. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 0,80 0,70 0,56 ALTO 

R18a Escassez de mão de obra qualificada. 0,80 0,70 0,56 ALTO 

R19 Baixa produtividade dos operários. 0,80 0,70 0,56 ALTO 

R21 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público contra-
tante durante execução da obra. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R21a 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público contra-
tante durante execução da obra. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R21b 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público contra-
tante durante execução da obra. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R22 
Incompatibilidades entre as diferentes disciplinas de projetos de engenharia 
ou falhas de concepção do projeto (design). 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R23 
Ausência de verificação e validação dos projetos de engenharia contratados 
pelo órgão público. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R24 Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco experientes. 0,40 0,50 0,20 ALTO 

R24a Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco experientes. 0,40 0,70 0,28 ALTO 

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e documen-
tos técnicos para licitação. 

0,20 0,90 0,18 ALTO 

R25a 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e documen-
tos técnicos para licitação. 

0,40 0,90 0,36 ALTO 

R26 
Especificações genéricas nos memoriais descritivos e projetos de engenha-
ria não permitindo a verificação da qualidade mínima exigida para os mate-
riais. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R27 
Desconhecimento das condições e características do solo na região de rea-
lização da obra. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R28 Aumento dos custos de mão de obra. 0,40 0,30 0,12 MÉDIO 

R28a Aumento dos custos de mão de obra. 0,40 0,30 0,12 MÉDIO 

R30 
Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos traba-
lhos executados pelo empreiteiro. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R30a 
Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos traba-
lhos executados pelo empreiteiro. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R32 
Interferências externas realizadas por outras partes interessadas (diretores, 
chefes, usuários). 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R33 
Erros, omissões ou inconsistências nos documentos técnicos fornecidos na 
licitação. 

0,40 0,30 0,12 MÉDIO 

R34 Desconsideração de restrições ambientais. 0,80 0,10 0,08 MÉDIO 

R36 Apresentação de preços muito baixos no momento da licitação. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R40 
Indisponibilidade de softwares e ferramentas no ambiente de trabalho para 
auxiliar a elaboração dos documentos técnicos necessários para licitação. 

0,20 0,70 0,14 MÉDIO 

R41 
Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capacitar os servidores res-
ponsáveis pela montagem dos processos licitatórios e fiscalização das 
obras. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 
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ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS - CÁLCULO DA SEVERIDADE - QUALIDADE 

DADOS DIVERGENTES QUALIDADE (Impacto) PROBABILIDADE SEVERIDADE 

Nível Cód. Refer. 
Tonin (2017) 

Descrição do Risco - Referência Tonin (2017) A B A x B 

R02 Grande variação dos preços dos insumos. 0,20 0,50 0,10 MÉDIO 

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 0,10 0,30 0,03 BAIXO 

R03a Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 0,20 0,30 0,06 MÉDIO 

R03b Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 0,40 0,30 0,12 MÉDIO 

R04 
Frequentes alterações por parte do órgão público na priorização para re-
alização das obras e dos respectivos processos licitatórios. 

0,20 0,50 0,10 MÉDIO 

R04a 
Frequentes alterações por parte do órgão público na priorização para re-
alização das obras e dos respectivos processos licitatórios. 

0,20 0,70 0,14 MÉDIO 

R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 0,20 0,50 0,10 MÉDIO 

R05a Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 0,40 0,50 0,20 ALTO 

R05b Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R07 
Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do projeto 
pelo órgão público contratante. 

0,10 0,50 0,05 BAIXO 

R07a 
Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do projeto 
pelo órgão público contratante. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R08 
Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de re-
cursos financeiros. 

0,05 0,50 0,03 BAIXO 

R08a 
Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de re-
cursos financeiros. 

0,05 0,50 0,03 BAIXO 

R08b 
Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de re-
cursos financeiros. 

0,05 0,50 0,03 BAIXO 

R09 
Divergência entre os interesses políticos e as necessidades do departa-
mento técnico (engenharia). 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R10 Definição do escopo da obra não é clara ou apresenta lacunas. 0,40 0,50 0,20 ALTO 

R12 Falhas de planejamento na elaboração do cronograma. 0,10 0,50 0,05 BAIXO 

R12a Falhas de planejamento na elaboração do cronograma. 0,20 0,50 0,10 MÉDIO 

R13 
Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada vin-
culação entre as atividades. 

0,10 0,70 0,07 MÉDIO 

R13a 
Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada vin-
culação entre as atividades. 

0,10 0,70 0,07 MÉDIO 

R14 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer 
da execução da obra. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R14a 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer 
da execução da obra. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos materiais e serviços neces-
sários para realização da obra. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 0,40 0,70 0,28 ALTO 

R18a Escassez de mão de obra qualificada. 0,80 0,70 0,56 ALTO 

R19 Baixa produtividade dos operários. 0,10 0,70 0,07 MÉDIO 

R21 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público con-
tratante durante execução da obra. 

0,20 0,50 0,10 MÉDIO 

R21a 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público con-
tratante durante execução da obra. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R21b 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público con-
tratante durante execução da obra. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R22 
Incompatibilidades entre as diferentes disciplinas de projetos de enge-
nharia ou falhas de concepção do projeto (design). 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R23 
Ausência de verificação e validação dos projetos de engenharia contra-
tados pelo órgão público. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R24 Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco experientes. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R24a Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco experientes. 0,80 0,70 0,56 ALTO 

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e docu-
mentos técnicos para licitação. 

0,40 0,90 0,36 ALTO 

R25a 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e docu-
mentos técnicos para licitação. 

0,40 0,90 0,36 ALTO 

R26 
Especificações genéricas nos memoriais descritivos e projetos de enge-
nharia não permitindo a verificação da qualidade mínima exigida para os 
materiais. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R27 
Desconhecimento das condições e características do solo na região de 
realização da obra. 

0,10 0,50 0,05 BAIXO 

R28 Aumento dos custos de mão de obra. 0,05 0,30 0,02 BAIXO 

R28a Aumento dos custos de mão de obra. 0,20 0,30 0,06 MÉDIO 

R30 
Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos tra-
balhos executados pelo empreiteiro. 

0,10 0,50 0,05 BAIXO 

R30a 
Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos tra-
balhos executados pelo empreiteiro. 

0,10 0,50 0,05 BAIXO 

R32 
Interferências externas realizadas por outras partes interessadas (direto-
res, chefes, usuários). 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R33 
Erros, omissões ou inconsistências nos documentos técnicos fornecidos 
na licitação. 

0,40 0,30 0,12 MÉDIO 

R34 Desconsideração de restrições ambientais. 0,05 0,10 0,01 BAIXO 

R36 Apresentação de preços muito baixos no momento da licitação. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R40 
Indisponibilidade de softwares e ferramentas no ambiente de trabalho 
para auxiliar a elaboração dos documentos técnicos necessários para li-
citação. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R41 
Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capacitar os servidores 
responsáveis pela montagem dos processos licitatórios e fiscalização 
das obras. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 
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APÊNDICE O – Matrizes de Riscos negativos nas obras públicas avaliadas 

 
Figura 46 – Matriz de riscos negativos em obras públicas - perspectiva “CUSTO” 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 
Figura 47 – Matriz de riscos negativos em obras públicas - perspectiva “TEMPO” 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 
Figura 48 – Matriz de riscos negativos em obras públicas - perspectiva “QUALIDADE” 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 
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Quadro 42 – Legenda de riscos 

Código Descrição 

R02 Grande variação dos preços dos insumos.  

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 

R04 
Frequentes alterações por parte do órgão público na priorização para realização das 
obras e dos respectivos processos licitatórios.  

R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 

R07 
Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do projeto pelo órgão público 
contratante. 

R08 Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de recursos financeiros. 

R09 
Divergência entre os interesses políticos e as necessidades do departamento técnico (en-
genharia). 

R10 Definição do escopo da obra não é clara ou apresenta lacunas. 

R12 Falhas de planejamento na elaboração do cronograma. 

R13 
Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada vinculação entre as 
atividades. 

R14 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer da execução da 
obra. 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos materiais e serviços necessários para realiza-
ção da obra. 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 

R19 Baixa produtividade dos operários. 

R21 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público contratante durante 
execução da obra. 

R22 
Incompatibilidades entre as diferentes disciplinas de projetos de engenharia ou falhas de 
concepção do projeto (design). 

R23 
Ausência de verificação e validação dos projetos de engenharia contratados pelo órgão 
público. 

R24 Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco experientes. 

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e documentos técnicos 
para licitação. 

R26 
Especificações genéricas nos memoriais descritivos e projetos de engenharia não permi-
tindo a verificação da qualidade mínima exigida para os materiais. 

R27 
Desconhecimento das condições e características do solo na região de realização da 
obra. 

R28 Aumento dos custos de mão de obra. 

R30 
Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos trabalhos executados 
pelo empreiteiro. 

R32 
Interferências externas realizadas por outras partes interessadas (diretores, chefes, usuá-
rios).  

R33 Erros, omissões ou inconsistências nos documentos técnicos fornecidos na licitação. 

R34 Desconsideração de restrições ambientais. 

R36 Apresentação de preços muito baixos no momento da licitação.  

R40 
 Indisponibilidade de softwares e ferramentas no ambiente de trabalho para auxiliar a ela-
boração dos documentos técnicos necessários para licitação. 

R41 
Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capacitar os servidores responsáveis 
pela montagem dos processos licitatórios e fiscalização das obras. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020)
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APÊNDICE P – Relação de Riscos com Alto Grau de Severidade por Área de 

Impacto 

RELAÇÃO DE RISCOS COM ALTO GRAU DE SEVERIDADE EM "CUSTO" 

 

Legenda: Dados divergentes    

Cód. Descrição do Risco 
CUSTO 

(Im-
pacto) 

Probabili-
dade 

Severidade Nível 

R02 Grande variação dos preços dos insumos. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R04 
Frequentes alterações por parte do órgão público 

na priorização para realização das obras e dos 
respectivos processos licitatórios. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R04a 
Frequentes alterações por parte do órgão público 

na priorização para realização das obras e dos 
respectivos processos licitatórios. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R05a Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R05b Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 0,80 0,50 0,40 ALTO 

R08 
Instabilidade política ocasionando mudanças na 

disponibilidade de recursos financeiros. 
0,80 0,50 0,40 ALTO 

R08a 
Instabilidade política ocasionando mudanças na 

disponibilidade de recursos financeiros. 
0,80 0,50 0,40 ALTO 

R08b 
Instabilidade política ocasionando mudanças na 

disponibilidade de recursos financeiros. 
0,80 0,50 0,40 ALTO 

R09 
Divergência entre os interesses políticos e as ne-

cessidades do departamento técnico (engenharia). 
0,80 0,70 0,56 ALTO 

R10 
Definição do escopo da obra não é clara ou apre-

senta lacunas. 
0,40 0,50 0,20 ALTO 

R12 
Falhas de planejamento na elaboração do crono-

grama. 
0,40 0,50 0,20 ALTO 

R12a 
Falhas de planejamento na elaboração do crono-

grama. 
0,40 0,50 0,20 ALTO 

R14 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia 

licitados no decorrer da execução da obra. 
0,40 0,50 0,20 ALTO 

R14a 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia 

licitados no decorrer da execução da obra. 
0,40 0,70 0,28 ALTO 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos mate-

riais e serviços necessários para realização da 
obra. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 0,80 0,70 0,56 ALTO 

R18a Escassez de mão de obra qualificada. 0,80 0,70 0,56 ALTO 

R21a 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas 

pelo órgão público contratante durante execução 
da obra. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R21b 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas 

pelo órgão público contratante durante execução 
da obra. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R23 
Ausência de verificação e validação dos projetos 
de engenharia contratados pelo órgão público. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R24 
Elaboração de projetos de engenharia por projetis-

tas pouco experientes. 
0,80 0,50 0,40 ALTO 

R24a 
Elaboração de projetos de engenharia por projetis-

tas pouco experientes. 
0,80 0,70 0,56 ALTO 

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de 
engenharia e documentos técnicos para licitação. 

0,80 0,90 0,72 ALTO 

R25a 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de 
engenharia e documentos técnicos para licitação. 

0,80 0,90 0,72 ALTO 

R26 

Especificações genéricas nos memoriais descriti-
vos e projetos de engenharia não permitindo a ve-
rificação da qualidade mínima exigida para os ma-

teriais. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R27 
Desconhecimento das condições e características 

do solo na região de realização da obra. 
0,80 0,50 0,40 ALTO 

R36 
Apresentação de preços muito baixos no momento 

da licitação. 
0,80 0,50 0,40 ALTO 

R40 

Indisponibilidade de softwares e ferramentas no 
ambiente de trabalho para auxiliar a elaboração 

dos documentos técnicos necessários para licita-
ção. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R41 

Treinamentos inexistentes ou insuficientes para 
capacitar os servidores responsáveis pela monta-
gem dos processos licitatórios e fiscalização das 

obras. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 
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RELAÇÃO DE RISCOS COM ALTO GRAU DE SEVERIDADE EM "TEMPO" 

 

Legenda: Dados divergentes    

Cód. Descrição do Risco 
TEMPO 

(Impacto) 
Probabili-

dade 
Severidade Nível 

R04 
Frequentes alterações por parte do órgão pú-
blico na priorização para realização das obras e 
dos respectivos processos licitatórios. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R04a 
Frequentes alterações por parte do órgão pú-
blico na priorização para realização das obras e 
dos respectivos processos licitatórios. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R05 
Negligência de fornecedores ou subempreitei-
ros. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R05a 
Negligência de fornecedores ou subempreitei-
ros. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R05b 
Negligência de fornecedores ou subempreitei-
ros. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R07 
Atraso em fornecer revisões e aprovações em 
documentos do projeto pelo órgão público con-
tratante. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R07a 
Atraso em fornecer revisões e aprovações em 
documentos do projeto pelo órgão público con-
tratante. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R08a 
Instabilidade política ocasionando mudanças na 
disponibilidade de recursos financeiros. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R08b 
Instabilidade política ocasionando mudanças na 
disponibilidade de recursos financeiros. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R09 
Divergência entre os interesses políticos e as 
necessidades do departamento técnico (enge-
nharia). 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R10 
Definição do escopo da obra não é clara ou 
apresenta lacunas. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R12 
Falhas de planejamento na elaboração do cro-
nograma. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R12a 
Falhas de planejamento na elaboração do cro-
nograma. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R13 
Cronograma da obra apresenta durações irreais 
ou sem a adequada vinculação entre as ativida-
des. 

0,80 0,70 0,56 ALTO 

R13a 
Cronograma da obra apresenta durações irreais 
ou sem a adequada vinculação entre as ativida-
des. 

0,80 0,70 0,56 ALTO 

R14 
Alterações de escopo nos projetos de engenha-
ria licitados no decorrer da execução da obra. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R14a 
Alterações de escopo nos projetos de engenha-
ria licitados no decorrer da execução da obra. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos ma-
teriais e serviços necessários para realização 
da obra. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 0,80 0,70 0,56 ALTO 

R18a Escassez de mão de obra qualificada. 0,80 0,70 0,56 ALTO 

R19 Baixa produtividade dos operários. 0,80 0,70 0,56 ALTO 

R21 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas 
pelo órgão público contratante durante execu-
ção da obra. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R21a 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas 
pelo órgão público contratante durante execu-
ção da obra. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R21b 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas 
pelo órgão público contratante durante execu-
ção da obra. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R22 
Incompatibilidades entre as diferentes discipli-
nas de projetos de engenharia ou falhas de con-
cepção do projeto (design). 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R23 
Ausência de verificação e validação dos proje-
tos de engenharia contratados pelo órgão pú-
blico. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R24 
Elaboração de projetos de engenharia por pro-
jetistas pouco experientes. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R24a 
Elaboração de projetos de engenharia por pro-
jetistas pouco experientes. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos 
de engenharia e documentos técnicos para lici-
tação. 

0,20 0,90 0,18 ALTO 

R25a 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos 
de engenharia e documentos técnicos para lici-
tação. 

0,40 0,90 0,36 ALTO 
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Legenda: Dados divergentes    

Cód. Descrição do Risco 
TEMPO 

(Impacto) 
Probabili-

dade 
Severidade Nível 

R26 

Especificações genéricas nos memoriais descri-
tivos e projetos de engenharia não permitindo a 
verificação da qualidade mínima exigida para os 
materiais. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R27 
Desconhecimento das condições e característi-
cas do solo na região de realização da obra. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R30 
Atraso por parte do órgão público contratante 
nos pagamentos dos trabalhos executados pelo 
empreiteiro. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R30a 
Atraso por parte do órgão público contratante 
nos pagamentos dos trabalhos executados pelo 
empreiteiro. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R32 
Interferências externas realizadas por outras 
partes interessadas (diretores, chefes, usuá-
rios). 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R36 
Apresentação de preços muito baixos no mo-
mento da licitação. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R41 

Treinamentos inexistentes ou insuficientes para 
capacitar os servidores responsáveis pela mon-
tagem dos processos licitatórios e fiscalização 
das obras. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

 

RELAÇÃO DE RISCOS COM ALTO GRAU DE SEVERIDADE EM "QUALIDADE" 

 

Legenda: Dados divergentes    

Cód. Descrição do Risco 
QUALIDADE 

(Impacto) 
Probabili-

dade 
Severidade Nível 

R05a 
Negligência de fornecedores ou subemprei-
teiros. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R05b 
Negligência de fornecedores ou subemprei-
teiros. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R07a 
Atraso em fornecer revisões e aprovações 
em documentos do projeto pelo órgão pú-
blico contratante. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R09 
Divergência entre os interesses políticos e 
as necessidades do departamento técnico 
(engenharia). 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R10 
Definição do escopo da obra não é clara ou 
apresenta lacunas. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R14 
Alterações de escopo nos projetos de enge-
nharia licitados no decorrer da execução da 
obra. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R14a 
Alterações de escopo nos projetos de enge-
nharia licitados no decorrer da execução da 
obra. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos 
materiais e serviços necessários para reali-
zação da obra. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 0,40 0,70 0,28 ALTO 

R18a Escassez de mão de obra qualificada. 0,80 0,70 0,56 ALTO 

R21a 
Retrabalhos oriundos de alterações solicita-
das pelo órgão público contratante durante 
execução da obra. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R21b 
Retrabalhos oriundos de alterações solicita-
das pelo órgão público contratante durante 
execução da obra. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R22 
Incompatibilidades entre as diferentes disci-
plinas de projetos de engenharia ou falhas 
de concepção do projeto (design). 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R23 
Ausência de verificação e validação dos pro-
jetos de engenharia contratados pelo órgão 
público. 

0,40 0,50 0,20 ALTO 

R24 
Elaboração de projetos de engenharia por 
projetistas pouco experientes. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R24a 
Elaboração de projetos de engenharia por 
projetistas pouco experientes. 

0,80 0,70 0,56 ALTO 

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos proje-
tos de engenharia e documentos técnicos 
para licitação. 

0,40 0,90 0,36 ALTO 

R25a 
Prazos reduzidos para elaboração dos proje-
tos de engenharia e documentos técnicos 
para licitação. 

0,40 0,90 0,36 ALTO 

R26 

Especificações genéricas nos memoriais 
descritivos e projetos de engenharia não 
permitindo a verificação da qualidade mí-
nima exigida para os materiais. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 
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Legenda: Dados divergentes    

Cód. Descrição do Risco 
QUALIDADE 

(Impacto) 
Probabili-

dade 
Severidade Nível 

R32 
Interferências externas realizadas por outras 
partes interessadas (diretores, chefes, usuá-
rios). 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R36 
Apresentação de preços muito baixos no 
momento da licitação. 

0,80 0,50 0,40 ALTO 

R40 

Indisponibilidade de softwares e ferramentas 
no ambiente de trabalho para auxiliar a ela-
boração dos documentos técnicos necessá-
rios para licitação. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 

R41 

Treinamentos inexistentes ou insuficientes 
para capacitar os servidores responsáveis 
pela montagem dos processos licitatórios e 
fiscalização das obras. 

0,40 0,70 0,28 ALTO 
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APÊNDICE Q – Matriz Unificada de Riscos negativos nas obras públicas estuda-

das (unificação das perspectivas CUSTO, TEMPO e QUALIDADE) 

 
Figura 49 – Matriz de riscos negativos nas obras públicas sob as perspectivas unificadas 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 
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Quadro 43 – Legenda de riscos 

Código Descrição 

R02 Grande variação dos preços dos insumos.  

R03 Incerteza na disponibilidade dos materiais e equipamentos. 

R04 
Frequentes alterações por parte do órgão público na priorização para realização das 
obras e dos respectivos processos licitatórios.  

R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. 

R07 
Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do projeto pelo órgão público 
contratante. 

R08 Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de recursos financeiros. 

R09 
Divergência entre os interesses políticos e as necessidades do departamento técnico (en-
genharia). 

R10 Definição do escopo da obra não é clara ou apresenta lacunas. 

R12 Falhas de planejamento na elaboração do cronograma. 

R13 
Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a adequada vinculação entre as 
atividades. 

R14 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no decorrer da execução da 
obra. 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos materiais e serviços necessários para realiza-
ção da obra. 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 

R19 Baixa produtividade dos operários. 

R21 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público contratante durante 
execução da obra. 

R22 
Incompatibilidades entre as diferentes disciplinas de projetos de engenharia ou falhas de 
concepção do projeto (design). 

R23 
Ausência de verificação e validação dos projetos de engenharia contratados pelo órgão 
público. 

R24 Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco experientes. 

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e documentos técnicos 
para licitação. 

R26 
Especificações genéricas nos memoriais descritivos e projetos de engenharia não permi-
tindo a verificação da qualidade mínima exigida para os materiais. 

R27 
Desconhecimento das condições e características do solo na região de realização da 
obra. 

R28 Aumento dos custos de mão de obra. 

R30 
Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos trabalhos executados 
pelo empreiteiro. 

R32 
Interferências externas realizadas por outras partes interessadas (diretores, chefes, usuá-
rios).  

R33 Erros, omissões ou inconsistências nos documentos técnicos fornecidos na licitação. 

R34 Desconsideração de restrições ambientais. 

R36 Apresentação de preços muito baixos no momento da licitação.  

R40 
 Indisponibilidade de softwares e ferramentas no ambiente de trabalho para auxiliar a ela-
boração dos documentos técnicos necessários para licitação. 

R41 
Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capacitar os servidores responsáveis 
pela montagem dos processos licitatórios e fiscalização das obras. 

Fonte: Elaborada pela autora (2020)
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APÊNDICE R – Relação Unificada dos Riscos com Nível de Severidade "Alto" 

 

Cód. Descrição do Risco - Referência Tonin (2017) 

NÍVEL DE SEVERIDADE DA  
ÁREA IMPACTADA 

CUSTO TEMPO QUALIDADE 

R02 Grande variação dos preços dos insumos. ALTO   

R04 
Frequentes alterações por parte do órgão público na priorização 
para realização das obras e dos respectivos processos licitatórios. 

ALTO ALTO  

R05 Negligência de fornecedores ou subempreiteiros. ALTO ALTO ALTO 

R07 
Atraso em fornecer revisões e aprovações em documentos do pro-
jeto pelo órgão público contratante. 

 ALTO ALTO 

R08 
Instabilidade política ocasionando mudanças na disponibilidade de 
recursos financeiros. 

ALTO ALTO  

R09 
Divergência entre os interesses políticos e as necessidades do de-
partamento técnico (engenharia). 

ALTO ALTO ALTO 

R10 Definição do escopo da obra não é clara ou apresenta lacunas. ALTO ALTO ALTO 

R12 Falhas de planejamento na elaboração do cronograma. ALTO ALTO  

R13 
Cronograma da obra apresenta durações irreais ou sem a ade-
quada vinculação entre as atividades. 

 ALTO  

R14 
Alterações de escopo nos projetos de engenharia licitados no de-
correr da execução da obra. 

ALTO ALTO ALTO 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos materiais e serviços 
necessários para realização da obra. 

ALTO ALTO ALTO 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. ALTO ALTO ALTO 

R19 Baixa produtividade dos operários.  ALTO  

R21 
Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo órgão público 
contratante durante execução da obra. 

 ALTO  

R22 
Incompatibilidades entre as diferentes disciplinas de projetos de 
engenharia ou falhas de concepção do projeto (design). 

 ALTO ALTO 

R23 
Ausência de verificação e validação dos projetos de engenharia 
contratados pelo órgão público. 

ALTO ALTO ALTO 

R24 
Elaboração de projetos de engenharia por projetistas pouco experi-
entes. 

ALTO ALTO ALTO 

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de engenharia e 
documentos técnicos para licitação. 

ALTO ALTO ALTO 

R26 
Especificações genéricas nos memoriais descritivos e projetos de 
engenharia não permitindo a verificação da qualidade mínima exi-
gida para os materiais. 

ALTO ALTO ALTO 

R27 
Desconhecimento das condições e características do solo na re-
gião de realização da obra. 

ALTO ALTO  

R30 
Atraso por parte do órgão público contratante nos pagamentos dos 
trabalhos executados pelo empreiteiro. 

 ALTO  

R32 
Interferências externas realizadas por outras partes interessadas 
(diretores, chefes, usuários). 

 ALTO ALTO 

R36 Apresentação de preços muito baixos no momento da licitação. ALTO ALTO ALTO 

R40 
Indisponibilidade de softwares e ferramentas no ambiente de traba-
lho para auxiliar a elaboração dos documentos técnicos necessá-
rios para licitação. 

ALTO  ALTO 

R41 
Treinamentos inexistentes ou insuficientes para capacitar os servi-
dores responsáveis pela montagem dos processos licitatórios e fis-
calização das obras. 

ALTO ALTO ALTO 
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APÊNDICE S – Ações e Respostas aos Riscos Severos 

PARTE 1 - RELAÇÃO DOS 13 RISCOS COM OCORRÊNCIA SIMULTÂNEA DE NÍ-

VEL DE SEVERIDADE “ALTO” NAS ÁREAS “CUSTO”, “TEMPO” E “QUALIDADE”: 

 
Figura 50 – Resposta ao Risco Severo R05 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 

Figura 51 – Resposta ao Risco Severo R09 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MUITO ALTO MUITO ALTO MUITO ALTO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R05.1 -  No início do contrato, realizar o mapeamento dos 

serviços passíveis de subcontratação e respectivos limites, para 

monitoramento prévio da contratada, exigindo qualificação 

técnica e formalização de vínculo empregatício.

R05.2 - Comunicar e registrar em diário de obra ou notificar via 

correio eletrônico, os indícios iniciais de qualquer não 

conformidade no fornecimento de materiais ou no desempenho 

de subempreiteiros, estabelecendo prazos para correção em 

tempo hábil para não comprometer o orçamento, o cronograma 

e a qualidade dos serviços.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R05 - Negligência de fornecedores ou subempreiteiros.

Descrição do 

evento:

Na fase da execução do contrato, ocorre ineficiência por 

parte da contratada na prestação do serviço, no 

fornecimento de materiais e no desempenho da mão de 

obra, causando aumento de custos, descumprimento de 

prazo e prejudicando a qualidade da construção.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MUITO ALTO ALTO ALTO MUITO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R09.1 -  Atentar para as deficiências geradas no planejamento 

da fase preliminar que podem impactar negativamente a 

execução da obra na fase contratual.

R09.2 - Repassar as inconsistências identificadas na fase 

contratual para a gestão de engenharia, no intuito de fornecer 

subsídio para a melhoria contínua de projetos posteriores, para 

valorizar a necessidade do envolvimento do setor de 

engenharia na tomada de decisão sobre a definição das obras 

do órgão público, embasado necessariamente em critérios 

técnicos.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R09 - Divergência entre os interesses políticos e as 

necessidades do departamento técnico (engenharia).

Descrição do 

evento:

Ocorre quando o embasamento político superpõe critérios 

técnicos de engenharia para a escolha das obras a serem 

licitadas.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE
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Figura 52 – Resposta ao Risco Severo R10 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

Figura 53 – Resposta ao Risco Severo R14 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

ALTO ALTO ALTO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta:

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R10 - Definição do escopo da obra não é clara ou 

apresenta lacunas.

Descrição do 

evento:

Os documentos contratuais, provenientes da licitação, não 

possuem integralidade de informações técnicas, 

prejudicando a compreensão total dos serviços previstos 

no contrato.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE

R10.1 - Ao iniciar o contrato, convocar a contratada para revisar 

todos os dados técnicos, para demandar previamente a 

fiscalização da obra para providências em tempo hábil no caso 

de detecção de não conformidades para não prejudicar o 

andamento da obra.

R10.2 - Determinar que a contratada reavalie o planejamento 

estabelecido no contrato (cronograma físico financeiro) e 

providencie os ajustes necessários de modo a cumprir 

rigorosamente valor da obra, prazo de execução e 

especificações.

R10.3 - Elaborar no início da fase contratual a estrutura 

analítica do projeto a partir dos dados técnicos do contrato, 

para detalhar as etapas construtivas de acordo com o 

cronograma da obra.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

ALTO ALTO ALTO MUITO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta:

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R14 - Alterações de escopo nos projetos de engenharia 

licitados no decorrer da execução da obra.

Descrição do 

evento:

Necessidade de alterações nos projetos originais, 

incorporados ao contrato, devido à detecção de 

inconsistências, à impossibilidade de realização de parte 

dos serviços, ou à solicitação de alterações por alguma 

parte interessada do contrato.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE

R14.1 - Analisar as alterações (aceitação), e avaliar a 

viabilidade baseada nos parâmetros estabelecidos no contrato.

R14.2 - Priorizar a readequação do escopo de modo a evitar ao 

máximo, a necessidade de aditivo de valor, aditivo de prazo e a 

redução da qualidade requerida.

R14.3 - Registrar e documentar a situação nos instrumentos de 

monitoramento do contrato (diário de obra, sistema interno de 

administração de contratos), e de comunicação (correio 

eletrônico, memorandos e ofícios).

R14.4 - Manter a contratada informada da situação, solicitando 

sua manifestação, quando for necessário efetuar alterações no 

escopo, para que reavalie a necessidade de custos adicionais, 

prorrogação de prazos ou substituição de materiais e/ou 

serviços.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.
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Figura 54 – Resposta ao Risco Severo R16 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

Figura 55 – Resposta ao Risco Severo R18 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 

 

 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MUITO ALTO MUITO ALTO ALTO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta:

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R16 - Falhas na elaboração dos quantitativos dos 

materiais e serviços necessários para realização da obra.

Descrição do 

evento:

Identificação de equívocos nas quantidades levantadas. 

Ocorrência de erros na composição de serviços, ou 

ausência de serviços necessários à execução da obra.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE

R16.1 - Analisar as falhas (aceitação), e efetuar as correções.

R16.2 - Efetuar a compatibilização dos quantitativos 

inconsistentes tempestivamente, para agilizar a tomada de 

decisão sobre a necessidade de alterações que impactem o 

custo projetado, o prazo e as especificações estabelecidas.

R16.3 - Priorizar as soluções que readéquem o escopo de 

forma a evitar aditivos de valor e prazo, e não reduza a 

qualidade requerida para a obra.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MUITO ALTO MUITO ALTO MUITO ALTO MUITO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta:

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R18 - Escassez de mão de obra qualificada.

Descrição do 

evento:

Indisponibilidade de mão de obra qualificada compatível 

com a quantidade e com os serviços constantes na 

planilha orçamentária do contrato.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE

R18.1 - Ao iniciar o contrato, solicitar comprovação da 

qualificação técnica dos colaboradores da contratada que 

atuarão na obra (Anotação de Reponsabilidade Técnica - ART, 

relação de colaboradores especificando função e 

dimensionamento de equipe), conforme estabelecido nos 

termos do edital da licitação.

R18.2 - Monitorar a disponibilidade de mão de obra 

confrontando com o ritmo da obra. Atentar para desvios de 

produtividade, notificando a contratada imediatamente, e 

formalizando via diário de obra e/ou notificação formal à 

construtora.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.
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Figura 56 – Resposta ao Risco Severo R21 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

Figura 57 – Resposta ao Risco Severo R23 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 

 

 

 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

ALTO MUITO ALTO ALTO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta:

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R21 - Retrabalhos oriundos de alterações solicitadas pelo 

órgão público contratante durante execução da obra.

Descrição do 

evento:

O órgão público contratante solicita alterações no decorrer 

da obra que demandam alteração de materiais ou 

serviços antes, durante ou após a sua execução, 

repercutindo em retrabalhos.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE

R21.1 - Ratificar a validação do projeto junto às partes 

interessadas, para justificar a impossibilidade da realização de 

alterações nas especificações e serviços projetados, exceto em 

caso de falhas que necessitem de correção imediata.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MUITO ALTO MUITO ALTO ALTO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R23.1 - No início da execução do contrato, orientar a contratada 

para efetuar a revisão dos projetos para, em caso da detecção 

de inconsistências, redirecionar a demanda para a fiscalização 

solicitar providências junto aos projetistas.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R23 - Ausência de verificação e validação dos projetos de 

engenharia contratados pelo órgão público.

Descrição do 

evento:

Ocorre quando há falha na análise e na validação dos 

projetos de engenharia, contratados pelo órgão público 

junto a empresas terceirizadas.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE
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Figura 58 – Resposta ao Risco Severo R24 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

Figura 59 – Resposta ao Risco Severo R25 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MUITO ALTO ALTO MUITO ALTO MUITO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R24.1 - No início da execução do contrato, orientar a contratada 

para efetuar a revisão dos projetos para, em caso da detecção 

de inconsistências, redirecionar a demanda para a fiscalização 

solicitar providências junto aos projetistas.

R24.2 - Sendo projetos elaborados pela equipe do órgão 

público, e caso tenham inconsistências causadas por imperícia 

por parte dos projetistas, a fiscalização deve formalizar junto à 

chefia imediata para que o órgão público tome providências 

quanto a melhoria na capacitação da equipe responsável pela 

elaboração de projetos.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R24 - Elaboração de projetos de engenharia por 

projetistas pouco experientes.

Descrição do 

evento:

Ocorre quando os responsáveis pela elaboração dos 

projetos não possuem experiência ou a qualificação 

técnica requerida para o desenvolvimento dos projetos.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MUITO ALTO ALTO ALTO FREQUENTE

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R25.1 - Ao iniciar o contrato, composto de elementos técnicos 

(projeto, orçamento, cronograma e especificações) elaborados 

sob prazos curtos, efetuar a revisão dos projetos para, em caso 

da detecção de inconsistências, redirecionar a demanda para 

providências junto aos projetistas.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R25 - Prazos reduzidos para elaboração dos projetos de 

engenharia e documentos técnicos para licitação.

Descrição do 

evento:

Ocorre quando as decisões a respeito da licitação para 

contratar o empreendimento são tomadas sem considerar 

as orientações da área técnica, referentes aos prazos 

hábeis para o planejamento, o projeto e as aprovações 

nos órgãos competentes. O resultado geralmente culmina 

em projetos e especificações com incompatibilidades.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE
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Figura 60 – Resposta ao Risco Severo R26 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

Figura 61 – Resposta ao Risco Severo R36 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

ALTO ALTO MUITO ALTO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R26.1 - Ao iniciar o contrato, verificar o nível de detalhamento 

das especificações e memoriais, e complementar 

detalhadamente, em caso de divergência ou insuficiência de 

dados.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R26 - Especificações genéricas nos memoriais descritivos 

e projetos de engenharia não permitindo a verificação da 

qualidade mínima exigida para os materiais.

Descrição do 

evento:

Especificações e memoriais descritivos de projetos 

elaborados com nível de detalhamento insuficiente que 

não permitem exigir objetivamente a aplicação de 

materiais de alta qualidade e de forma esmerada. 

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MUITO ALTO MUITO ALTO MUITO ALTO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R36.1 - No início da execução do contrato, alertar a empresa 

sobre o cumprimento do planejamento com orçamento 

pressionado por margem de lucro pequena.

R36.2 - Exigir da contratada a apresentação de cronograma 

físico e financeiro com rigor de detalhamento das etapas 

executivas. 

R36.3 - Acompanhar com rigor se a disponibilização de 

materiais e mão de obra no canteiro de obra é compatível com 

a etapa construtiva do cronograma proposto.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R36 - Apresentação de preços muito baixos no momento 

da licitação. 

Descrição do 

evento:

A empresa contratada para a execução venceu a licitação 

propondo desconto significativo de preço, mas a redução 

do preço não caracteriza inexequibilidade do contrato.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE
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Figura 62 – Resposta ao Risco Severo R41 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 

PARTE 2 - RELAÇÃO DOS DEZESSEIS RISCOS COM NÍVEL DE SEVERIDADE 

“ALTO” EM ATÉ DUAS ÁREAS (“CUSTO”, “TEMPO” OU “QUALIDADE”): 

 
Figura 63 – Resposta ao Risco Severo R02 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 
Diretrizes: Estabelecer no início do contrato a revisão dos documentos técnicos refe-

rentes ao orçamento proposto para a obra. Também, é importante estabelecer moni-

toramento rigoroso, para juntamente com a construtora contratada estabelecer alertas 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

ALTO ALTO ALTO MUITO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R41.1 - Requisitar ao órgão público que forneça ou viabilize o 

acesso à capacitação periódica e contínua, para os servidores 

manterem-se atualizados quanto à Legislação vigente, e o 

conhecimento e acesso a novas tecnologias.

R41.2 - Disponibilizar-se para participar de reuniões, encontros 

técnicos e seminários para troca de conhecimento e 

experiências.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R41 - Treinamentos inexistentes ou insuficientes para 

capacitar os servidores responsáveis pela montagem dos 

processos licitatórios e fiscalização das obras.

Descrição do 

evento:

Ocorre quando não há programação formal de 

capacitação prévia para os servidores que atuam na 

condução de processos licitatório ou na fiscalização das 

obras. A falta de treinamento e atualização dos servidores 

novatos ou veteranos, atuantes nessas funções, gera a 

possibilidade da ocorrência de não conformidades nesses 

processos.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MUITO ALTO BAIXO MODERADO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta:

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO)

R02 - Grande variação dos preços dos insumos. 

Descrição do 

evento:

Planilha orçamentária do contrato sofre grandes variações 

durante a execução da obra.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

R02.1 - Revisar a planilha orçamentária ao iniciar o contrato;

R02.2 - Alertar a empresa contratada sobre o acompanhamento 

do cronograma de aquisição dos insumos com maior 

representatividade.

R02.3 - Monitorar a realização da planilha orçamentária e 

formalizar as intercorrências via diário de obra, ata de reunião e 

correspondência eletrônica.
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que venham a detectar a situação do risco severo, para agir em tempo hábil para não 

prejudicar o cumprimento do contrato na área custo. 

 
Figura 64 – Resposta ao Risco Severo R03 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 
Diretrizes: A fiscalização deve monitorar as etapas do cronograma com a antecedên-

cia necessária para antever ameaças que possam prejudicar o abastecimento da obra 

ou a execução de serviços por falta de insumos. Neste caso, a fiscalização constan-

temente efetuará os alertas prévios à contratada, através de comunicação formal (re-

gistro em diário de obra, notificação via correio eletrônico ou ofício, por exemplo) para 

que providências sejam tomadas em tempo hábil para evitar desabastecimentos ou 

inexecuções de serviços que repercutam negativamente no ritmo da obra, provocando 

atrasos. 

Figura 65 – Resposta ao Risco Severo R04 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

BAIXO BAIXO BAIXO BAIXA

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta:

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R03 - Incerteza na disponibilidade dos materiais e 

equipamentos.

R03.1 - Revisar a planilha orçamentária, projetos e 

espeficicações do memorial descritivo ao iniciar o contrato;

R03.2 - Alertar nas tratativas iniciais com a empresa contratada 

sobre o planejamento logístico prévio para o abastecimento da 

obra.

R03.3 - Monitorar o abastecimento do canteiro de obra e 

formalizar com antecedência a contratada sobre as dificuldades 

observadas no fornecimento de insumos e equipamentos, via 

diário de obra, ata de reunião e correspondência eletrônica.

Descrição do 

evento:

Falhas no fornecimento de insumos devido à deficiência 

de planejamento logístico, localização geográfica da obra 

e indisponibilidade de fornecedores na região.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE

Impacto

Probabilidade

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (TEMPO)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

ALTO ALTO MODERADO MUITO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R04.1 -  Repassar para a gestão técnica de engenharia e para 

a gestão administrativa, os efeitos negativos das alterações de 

prioridades das obras no gerenciamento do orçamento e do 

cronograma estabelecido no contrato.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R04 - Frequentes alterações por parte do órgão público na 

priorização para realização das obras e dos respectivos 

processos licitatórios. 

Descrição do 

evento:

A gestão da priorização das obras é centralizada e sofre 

influência política de gestores de outras áreas diversas da 

área de engenharia.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE
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Diretrizes: Monitoramento das consequências das alterações priorização das obras a 

serem realizadas pelo órgão público. Ao ocorrerem alterações de prioridades que im-

pactam o ritmo da obra e a disponibilidade de recursos, por conta de redirecionamento 

das prioridades, o fiscal da obra assume a postura de monitoramento para ficar atento 

aos desvios de planejamento, para dessa forma, ter o tempo hábil para realinhar a 

adaptação técnica necessária no cronograma e no orçamento. 

 
Figura 66 – Resposta ao Risco Severo R07 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 
Diretrizes: Orientação da contratada no início do contrato para efetuar a revisão dos 

documentos técnicos fornecidos para a execução, no intuito de detectar necessidades 

de adequações e ajustes em projetos, cronograma e especificações em função de 

imprevistos não detectados na fase preliminar da licitação. Também, é proposto rea-

linhar o planejamento original da obra, de forma a evitar ou reduzir os efeitos negativos 

do impacto do risco R07 nas áreas tempo e qualidade. 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MODERADO MUITO ALTO ALTO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R07.1 -  Orientar a contratada no início do contrato a analisar 

detalhadamente todos os dados técnicos fornecidos para a 

execução da obra, para antever falhas e esclarecer dúvidas.

R07.2 - Comunicar à contratada, e notificá-la através de 

registro no diário de obra ou correio eletrônico, sobre indícios 

iniciais de qualquer não conformidade nos projetos, 

cronograma e especificações, para antever a necessidade de 

ajustes e correções em tempo hábil, a ponto de não prejudicar 

o andamento da obra e a qualidade da construção.

R07.3 - Replanejar o cronograma físico-financeiro de modo a 

redirecionar etapas da obra, enquanto os ajustes e correções 

são providenciadas, para evitar ou minimizar atrasos e perda de 

qualidade.

R05.4 - Reportar em tempo hábil à contratada para que atente 

para o andamento atual da obra, e à necessidade de ajuste dos 

prazos, devido à necessidade de alterações e/ou nova 

aprovação do projeto.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (TEMPO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R07 - Atraso em fornecer revisões e aprovações em 

documentos do projeto pelo órgão público contratante.

Descrição do 

evento:

Ocorre quando o órgão público responde 

intempestivamente, ao ser questionado sobre a 

necessidade de revisão e/ou aprovação de alterações no 

projeto da obra.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE
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Figura 67 – Resposta ao Risco Severo R08 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 
Diretrizes: Acompanhar junto ao setor financeiro do órgão público, a disponibilidade 

de recursos financeiros previamente empenhados para o pagamento das etapas exe-

cutadas da obra. Também, foi considerado importante manter a diretriz de comunica-

ção formal com a contratada, para efetuar os alertas sobre ocorrências de atrasos de 

pagamentos, e desta forma antever a necessidade de ajustes no prazo de execução 

da obra, devido à redução do ritmo de execução como consequência dos atrasos no 

pagamento, reduzindo o impacto nas áreas custo e tempo. 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MUITO ALTO MUITO ALTO MUITO BAIXO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R08.1 -  Acompanhar junto ao setor financeiro do órgão público 

a disponibilidade dos recursos empenhados para a obra.

R08.2 - Alertar a contratada quanto às obrigações do órgão 

contratante, e providências previstas em contrato, em caso de 

atraso no pagamento de parcelas referentes às etapas 

realizadas da obra.

R08.3 - Orientar a contratada sobre a necessidade de 

prorrogação do prazo de execução da obra, devido à 

necessidade de reduzir o rítmo da construção por conta do 

corte de recursos.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R08 - Instabilidade política ocasionando mudanças na 

disponibilidade de recursos financeiros.

Descrição do 

evento:

Decorrente de mudanças abruptas na política 

governamental, que por sua vez, impactam os órgãos 

responsáveis pelo planejamento e gestão do orçamento 

de recursos públicos ao órgão, gerando impacto na 

destinação dos recursos financeiros previstos para o 

empreendimento na fase contratual. Neste caso, pode 

causar a redução do orçamento previsto, trazendo 

prejuízos ao orçamento empenhado para a obra pública 

e/ou causar atraso no desembolso de parcelas para a 

contratada.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE
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Figura 68 – Resposta ao Risco Severo R12 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 
Diretrizes:  

 

• Planejamento: Convocar a contratada no início da fase contratual para elaborar 

o planejamento executivo detalhado da obra. Efetuar a revisão dos dados téc-

nicos da obra que ainda possam apontar remanescências de não conformida-

des nos projetos, no orçamento ou no cronograma. Desta forma, a fiscalização 

poderá agir em tempo hábil para equalizar o orçamento e o cronograma, evi-

tando atrasos no ritmo da obra e a necessidade de aditivos contratuais. 

• Comunicação: Promover a comunicação contínua entre os representantes das 

partes do contrato (contratante e contratada), através de registros em docu-

mentos formais, como o diário de obra e correio eletrônico, viabilizando o mo-

nitoramento das ocorrências para reduzir riscos decorrentes da necessidade 

de interrupções para corrigir falhas de planejamento. 

  

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

ALTO MUITO ALTO MODERADO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta:

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R12 - Falhas de planejamento na elaboração do 

cronograma.

Descrição do 

evento:

Os documentos contratuais, provenientes da licitação, não 

possuem integralidade de informações técnicas, ou 

existem falhas na concepção do cronograma de etapas da 

obra.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE

R12.1 - Ao iniciar o contrato, convocar a contratada para revisar 

todos os dados técnicos, para demandar previamente a 

fiscalização da obra para providências em tempo hábil no caso 

de detecção de não conformidades, e de forma a não prejudicar 

o andamento da obra.

R12.2 - Determinar que a contratada reavalie o planejamento 

estabelecido no contrato (cronograma físico financeiro) e 

providencie os ajustes necessários de modo a cumprir 

rigorosamente valor da obra, prazo de execução e 

especificações.

R12.3 - Elaborar no início da fase contratual a estrutura 

analítica do projeto a partir dos dados técnicos do contrato, 

para detalhar as etapas construtivas e, se necessário, 

compatibilizar o cronograma da obra.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.
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Figura 69 – Resposta ao Risco Severo R13 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 

Diretrizes:  

 

• Planejamento: No início da fase contratual, foi indicado convocar a contratada 

para revisar o cronograma e elaborar planejamento executivo do mesmo. Desta 

forma, a contratada e a fiscalização da obra agem em conjunto, para em tempo 

hábil equalizar o cronograma, evitando atrasos no ritmo da obra e a necessi-

dade de aditivos de prazo, que devem ser admitidos em situações de excepci-

onalidade. 

• Comunicação: Promover a comunicação contínua entre os representantes das 

partes do contrato (contratante e contratada), através de registros em docu-

mentos formais, como o diário de obra e correio eletrônico, viabilizando o mo-

nitoramento das ocorrências para reduzir riscos decorrentes da necessidade 

de redução no ritmo da obra. 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

BAIXO MUITO ALTO BAIXO MUITO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta:

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R13 - Cronograma da obra apresenta durações irreais ou 

sem a adequada vinculação entre as atividades.

Descrição do 

evento:

Os documentos contratuais e cronograma apresentam  

incompatibilidade entre si, no que se refere a 

interdependência de etapas e serviços.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE

R13.1 - Ao iniciar o contrato, convocar a contratada para revisar 

todos os dados técnicos, para demandar previamente a 

fiscalização da obra para providências em tempo hábil no caso 

de detecção de não conformidades, e de forma a não prejudicar 

o andamento da obra.

R13.2 - Determinar que a contratada reavalie o planejamento 

estabelecido no contrato (cronograma físico financeiro) e 

providencie os ajustes necessários em seus índices de 

produtividade, de modo a cumprir rigorosamente o prazo de 

execução.

R13.3 - Elaborar no início da fase contratual a estrutura 

analítica do projeto a partir dos dados técnicos do contrato, 

para detalhar as etapas construtivas e, se necessário, 

compatibilizar o cronograma da obra.

R13.4 - Usar ferramentas de apoio ao planejamento (MS 

Project , bases de referência de preços SINAPI e TCPO) para 

agilizar o acompanhamento rigoroso do cronograma.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (TEMPO)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.
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Figura 70 – Resposta ao Risco Severo R19 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 

Diretrizes:  

 

• Monitoramento: A fiscalização monitora a execução do contrato através do cro-

nograma, confrontando o planejamento proposto pela contratada com o reali-

zado.  

• Comunicação: Ao constatar desvios negativos no ritmo de execução da obra, 

relacionados à disponibilidade e à produtividade da mão de obra, a contratada 

é notificada formalmente através de registro no diário de obras, para que pro-

vidências imediatas de correção sejam tomadas, para não incorrer em atrasos 

que possam impactar negativamente o cumprimento do prazo contratual. 

. 
 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MODERADO MUITO ALTO BAIXO MUITO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta:

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R19 - Baixa produtividade dos operários.

Descrição do 

evento:

Produtividade reduzida por falta de qualificação, e/ou 

subdimensionamento da mão de obra em relação à 

demanda de trabalho, em comparação com os 

coeficientes referenciados em tabelas da construção civil.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE

R19.1 - Monitorar o cumprimento do cronograma, confrontando 

o previsto com o realizado, e ao constatar desvio no rítmo de 

execução, notificar a contratada através de registro no diário de 

obras, para que providências imediatas de correção sejam 

tomadas.

R19.2 - Delegar a empresa o controle e monitoramento da 

produtividade baseado no que estabelece o contrato em termos 

de cumprimento de prazo e penalizações por atraso.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (TEMPO)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.



306 

 

Figura 71 – Resposta ao Risco Severo R22 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

Diretrizes:  

 

• Planejamento: No início da fase contratual, tendo como premissa as obrigações 

da contratada em cumprir com eficiência o previsto em contrato, a fiscalização 

da obra delega à contratada a revisão dos projetos para, em caso da detecção 

de inconsistências, antecipar providências em tempo hábil, para que a compa-

tibilização dos projetos seja realizada sem comprometer significativamente o 

ritmo da obra. 

• Comunicação: Promover a comunicação contínua entre os representantes das 

partes do contrato (contratante, projetista e contratada), através de registros 

em documentos formais, como o diário de obra e correio eletrônico, para regis-

trar o problema causado pela ocorrência do risco, e as providências tomadas 

em tempo hábil para evitar ou reduzir o comprometimento do prazo de execu-

ção e a qualidade requerida nas especificações. 

  

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MODERADO ALTO ALTO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R22.1 - No início da execução do contrato, orientar a contratada 

para efetuar a revisão dos projetos para, em caso da detecção 

de inconsistências, antecipar providências em tempo hábil, para 

efetuar a compatibilização dos projetos sem comprometer 

significativamente com o ritmo da obra.

R22.2 - Notificar e repassar ao projetista, com rigoroso 

estabelecimento de prazo de resposta, as necessidades de 

compatibilização faltantes nos projetos.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (TEMPO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R22 - Incompatibilidades entre as diferentes disciplinas de 

projetos de engenharia ou falhas de concepção do projeto 

(design).

Descrição do 

evento:

Ocorre quando os sistemas e instalações da construção 

tem sua plena execução prejudicada devido à constatação 

de divergências entre dois ou mais projetos de 

engenharia.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE
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Figura 72 – Resposta ao Risco Severo R27 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 

Diretrizes:  

 

• Planejamento: A fiscalização ao constatar no início do contrato divergências de 

projeto e na execução da infraestrutura da obra, age proativamente, revisando 

projetos de fundações e terraplanagem, confrontando com informações de edi-

ficações pré-existentes nas proximidades da obra, para averiguar se as carac-

terísticas da fundação projetada estão compatíveis com o solo da obra. E desta 

forma, antecipar providências em tempo hábil, para não comprometer significa-

tivamente o ritmo da obra. 

• Comunicação: Promover a comunicação contínua entre os representantes das 

partes do contrato (contratante, projetista e contratada), através de registros 

em documentos formais, como o diário de obra e correio eletrônico, para regis-

trar o problema e as providências tomadas em tempo hábil para evitar ou redu-

zir, o comprometimento do valor orçado, do prazo de execução e da qualidade 

requerida nas especificações. 

  

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MUITO ALTO MUITO ALTO BAIXO POSSIVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R27.1 - Prevenção - Agir proativamente ao iniciar o contrato, 

revisando projetos de fundações e confrontando com 

informações de edificações pré-existentes nas proximidades da 

obra, para averiguar se as características da fundação 

projetada estão compatíveis com o solo da obra.

R27.2 - Redução - No caso de ocorrer quantidade insuficiente 

de pontos de sondagem ou ausência de relatório de sondagem, 

providenciar estudos complementares do solo, e orientar a 

contratada a readequar o cronograma da obra, e o custo.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R27 - Desconhecimento das condições e características 

do solo na região de realização da obra.

Descrição do 

evento:

Ocorre quando na fase da concepção da obra, a 

realização de sondagem do solo não é realizada ou é 

executada com insuficiência de pontos de sondagem, 

prejudicando a elaboração dos projetos executivos.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE
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Figura 73 – Resposta ao Risco Severo R28 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 

Diretrizes:  

 

• Planejamento e monitoramento: No início da fase contratual, a fiscalização da 

obra orienta e alerta a contratada para a prever reserva financeira de contin-

gência no orçamento para cobrir possíveis reajustes salariais dos colaborado-

res contratados, sem repercutir em aditivos contratuais de valor e de prazo. 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MODERADO ALTO MODERADO BAIXA

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R28.1 - Alertar a contratada para a previsão de reserva de 

contingência no orçamento para cobrir reajustes salariais 

decorrentes de data base de negociação trabalhista, sem 

repercutir em aditivos contratuais de valor e de prazo. 

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (TEMPO)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R28 - Aumento dos custos de mão de obra.

Descrição do 

evento:

Decorre de aumentos salariais ao longo da execução do 

contrato, devido a possíveis acordos trabalhistas pontuais, 

alterações de encargos sociais e da legislação trabalhista. 

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE
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Figura 74 – Resposta ao Risco Severo R30 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 
Diretrizes:  

 

• Planejamento e monitoramento: Mesmo sendo avaliado como um risco a ser 

transferido a terceiros, os especialistas avaliaram que é importante acompa-

nhar a situação de disponibilidade financeira empenhada ao longo da fase con-

tratual, para antecipar providências previstas em contrato, na eventualidade de 

ocorrer atrasos de pagamento de etapas executadas da obra. A estratégia aqui, 

consiste em evitar ou mitigar a necessidade de aditivos de prazos decorrentes 

de falta de recursos financeiros, que geralmente tem como consequência a de-

saceleração do ritmo da obra e atrasos. 

 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MODERADO MUITO ALTO BAIXO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R30.1 - Previamente ao prazo máximo para pagamento 

estabelecido na Lei 8.666/93 (90 dias), verificar junto ao setor 

financeiro, a possibilidade de remanejamento de outras fontes 

de recursos para não atrasar o pagamento das etapas da obra.

R30.2 - Não havendo recurso financeiro e ocorrendo o atraso 

no pagamento, informar a contratante para requerer pagamento 

das parcelas os reajustes de juros previstos no contrato.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (TEMPO)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R30 - Atraso por parte do órgão público contratante nos 

pagamentos dos trabalhos executados pelo empreiteiro.

Descrição do 

evento:

Ocorre quando o órgão público contratante extrapola o 

prazo contratual para o pagamento das etapas 

executadas.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE
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Figura 75 – Resposta ao Risco Severo R32 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 
Diretrizes:  

 

• Planejamento: No início do contrato a fiscalização estabelece junto à contra-

tada, como deve ser conduzido o acesso de terceiros às dependências da obra, 

condicionando à autorização prévia do fiscal do contrato.  

• Comunicação: Promover a comunicação contínua entre os representantes das 

partes do contrato (contratante e contratada), através de registros em diário de 

obra, a respeito da presença e/ou qualquer solicitação oriunda de partes inte-

ressadas que tenham acessado a obra ou que configurem em demandas a se-

rem avaliadas pela fiscalização da obra. 

 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MODERADO ALTO ALTO MUITO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R32.1 - No início da execução do contrato, estabelecer junto à 

contratada a proibição de qualquer acesso ou interferência na 

obra, sem autorização prévia da fiscalização.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (TEMPO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R32 - Interferências externas realizadas por outras partes 

interessadas (diretores, chefes, usuários). 

Descrição do 

evento:

Interferências na execução da obra por gestores de outras 

áreas do órgão público por meio de solicitações de 

alterações, acesso ou visitas ao local da obra sem prévia 

anuência da fiscalização e dos representantes da 

contratada.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE
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Figura 76 – Resposta ao Risco Severo R33 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 
Diretrizes:  

 

• Planejamento: No início da fase contratual, tendo como premissa as obrigações 

da contratada em cumprir com eficiência o previsto em contrato, a fiscalização 

da obra delega à contratada a revisão dos documentos técnicos. Estes docu-

mentos técnicos revisados passam a fazer parte da execução do contrato, e 

quando as inconsistências são detectadas em tempo hábil, antecipam-se as 

providências para não comprometer significativamente o ritmo de execução da 

obra. 

• Comunicação: Promover a comunicação contínua entre os representantes das 

partes do contrato (contratante, projetista e contratada), através de registros 

em documentos formais, como o diário de obra e correio eletrônico, para regis-

trar o problema causado pela ocorrência do risco, e as providências tomadas 

em tempo hábil para evitar ou reduzir o comprometimento do valor orçado, do 

prazo de execução e da qualidade requerida nas especificações. 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

ALTO ALTO ALTO BAIXA

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R33.1 - No início do contrato, revisar todos os documentos 

técnicos, e sendo detectadas falhas, deve-se encaminhar para 

a área técnica para providenciar as correções necessárias de 

forma tempestiva para não prejudicar o ritmo da obra.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R33 - Erros, omissões ou inconsistências nos documentos 

técnicos fornecidos na licitação.

Descrição do 

evento:

Ocorrência de falhas em projetos, falta de informações 

detalhadas  em memoriais descritivos e especificações. 

Falta de detalhamentos complementares para subsidiar o 

planejamento executivo da obra.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE
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Figura 77 – Resposta ao Risco Severo R34 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 
Diretrizes:  

 

• Planejamento: No início da fase contratual, a fiscalização revisa todos os docu-

mentos técnicos e projetos, para avaliar a conformidade no atendimento às nor-

mas ambientais vigentes e a validade em termos de licenciamento ambiental. 

Desta forma, antecipam-se providências em tempo hábil, para não comprome-

ter significativamente o ritmo de execução da obra. 

• Comunicação: Promover a comunicação contínua entre os representantes das 

partes do contrato (contratante e contratada), através de registros em docu-

mentos formais, como o diário de obra e correio eletrônico, para registrar o 

problema causado pela ocorrência do risco, e as providências tomadas em 

tempo hábil para evitar ou reduzir o comprometimento do valor orçado, do 

prazo de execução e da qualidade requerida nas especificações. 

 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

MUITO ALTO MUITO ALTO MUITO BAIXO RARA

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R34.1 - No início da execução do contrato, verificar se todos os 

documentos técnicos e projetos, possuem conformidade no 

atendimento às normas ambientais vigentes e estão válidos em 

termos de licenciamento ambiental. Havendo falta de 

documentos, deverá providenciar as correções de forma 

tempestiva para não prejudicar o ritmo da obra.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/TEMPO)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R34 - Desconsideração de restrições ambientais.

Descrição do 

evento:

Projetos e documentos técnicos elaborados sem atender 

a legislação de órgãos de proteção ambiental, ou não 

foram atualizados para atender a referida legislação.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE
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Figura 78 – Resposta ao Risco Severo R40 

 
Fonte: Elaborada pela Autora, com base em Tonin (2017) 

 
Diretrizes:  

 

• Planejamento e monitoramento: Mesmo sendo avaliado como um risco a ser 

transferido a terceiros, os especialistas avaliaram que é importante requisitar 

ao órgão público que forneça ou viabilize o acesso a programas computacio-

nais atualizados, para apoio à atividade de fiscalização da obra na fase contra-

tual. A estratégia consiste em evitar ou mitigar a necessidade de aditivos de 

prazos, decorrentes de falhas detectadas nos documentos técnicos elaborados 

para a licitação e que passaram a fazer parte do contrato. 

Cód./Risco:

Custo Tempo Qualidade

ALTO MODERADO ALTO MUITO POSSÍVEL

Sem ingerência Proativa

Transferência Prevenção Aceitação Redução

X

Responsável:

Resposta: R40.1 - Requisitar ao órgão público que forneça ou viabilize o 

acesso de programas computacionais atualizados, para apoio 

às atividade de fiscalização da obra na fase contratual.

2.1 - Nível de Severidade

ALTO RISCO (CUSTO/QUALIDADE)

3 - AÇÃO FRENTE AO RISCO

Reativa

4 - DESCRIÇÃO DA RESPOSTA AO RISCO

Fiscal de obras.

Impacto

Probabilidade

1 - DESCRIÇÃO DO RISCO SEVERO

R40 -  Indisponibilidade de softwares e ferramentas no 

ambiente de trabalho para auxiliar a elaboração dos 

documentos técnicos necessários para licitação.

Descrição do 

evento:

Os documentos técnicos que fazem parte do contrato, são 

suscetíveis a falhas devido à carência de ferramentas 

computacionais para subsidiar a elaboração de projetos, 

planilhas orçamentárias e cronograma.

2 - AVALIAÇÃO DO IMPACTO x PROBABILIDADE
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APÊNDICE T – Planilha de ações do fiscal de obra frente aos riscos severos 

 

Á
re

a
 

C
ó

d
. 

Descrição do Risco  
Referência Tonin (2017) 

Ação da  
Fiscalização  

da Obra  
frente ao  

Risco 

Resposta da Fis-
calização da 

Obra frente ao 
Risco 

V
o

to
s
 

[%] 

C
U

S
T

O
 

R02 Grande variação dos preços dos insumos. 

Sem ingerência Transferir 9 64,29 

Proativo Prevenir 2 14,29 

Reativo Aceitar/Reduzir 3 21,43 

T
E

M
P

O
 

R02 Grande variação dos preços dos insumos. 

Sem ingerência Transferir 3 21,43 

Proativo Prevenir 6 42,86 

Reativo Reduzir 5 35,71 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R02 Grande variação dos preços dos insumos. 

Sem ingerência Transferir/Aceitar 3 21,43 

Proativo Prevenir 6 42,86 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

C
U

S
T

O
 

R03 
Incerteza na disponibilidade dos materiais e 
equipamentos. 

Sem ingerência Transferir 5 35,71 

Proativo Prevenir 5 35,71 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 

T
E

M
P

O
 

R03 
Incerteza na disponibilidade dos materiais e 
equipamentos. 

Sem ingerência Transferir 1 7,14 

Proativo Prevenir 11 78,57 

Reativo Reduzir 2 14,29 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R03 
Incerteza na disponibilidade dos materiais e 
equipamentos. 

Sem ingerência Transferir/Aceitar 1 7,14 

Proativo Prevenir 10 71,43 

Reativo Aceitar/Reduzir 3 21,43 

C
U

S
T

O
 

R04 

Frequentes alterações por parte do órgão 
público na priorização para realização das 
obras e dos respectivos processos licitató-
rios. 

Sem ingerência Transferir 10 71,43 

Proativo Prevenir 2 14,29 

Reativo Aceitar/Reduzir 2 14,29 

T
E

M
P

O
 

R04 

Frequentes alterações por parte do órgão 
público na priorização para realização das 
obras e dos respectivos processos licitató-
rios. 

Sem ingerência Transferir 5 35,71 

Proativo Prevenir 5 35,71 

Reativo Aceitar/Reduzir 3 21,43 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R04 

Frequentes alterações por parte do órgão 
público na priorização para realização das 
obras e dos respectivos processos licitató-
rios. 

Sem ingerência Transferir 6 42,86 

Proativo Prevenir 5 35,71 

Reativo Aceitar/Reduzir 3 21,43 

C
U

S
T

O
 

R05 
Negligência de fornecedores ou subemprei-
teiros. 

Sem ingerência Transferir 3 21,43 

Proativo Prevenir 6 42,86 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

T
E

M
P

O
 

R05 
Negligência de fornecedores ou subemprei-
teiros. 

Sem ingerência Transferir 1 7,14 

Proativo Prevenir 8 57,14 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R05 
Negligência de fornecedores ou subemprei-
teiros. 

Sem ingerência Transferir 0 0,00 

Proativo Prevenir 9 64,29 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

C
U

S
T

O
 

R07 
Atraso em fornecer revisões e aprovações 
em documentos do projeto pelo órgão pú-
blico contratante. 

Sem ingerência Transferir 3 21,43 

Proativo Prevenir 10 71,43 

Reativo Aceitar/Reduzir 1 7,14 

T
E

M
P

O
 

R07 
Atraso em fornecer revisões e aprovações 
em documentos do projeto pelo órgão pú-
blico contratante. 

Sem ingerência Transferir 2 14,29 

Proativo Prevenir 10 71,43 

Reativo Aceitar/Reduzir 2 14,29 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R07 
Atraso em fornecer revisões e aprovações 
em documentos do projeto pelo órgão pú-
blico contratante. 

Sem ingerência Transferir 2 14,29 

Proativo Prevenir 10 71,43 

Reativo Aceitar/Reduzir 2 14,29 

C
U

S
T

O
 

R08 
Instabilidade política ocasionando mudanças 
na disponibilidade de recursos financeiros. 

Sem ingerência Transferir 10 71,43 

Proativo Prevenir 1 7,14 

Reativo Aceitar/Reduzir 3 21,43 

T
E

M
P

O
 

R08 
Instabilidade política ocasionando mudanças 
na disponibilidade de recursos financeiros. 

Sem ingerência Transferir 8 57,14 

Proativo Prevenir 1 7,14 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R08 
Instabilidade política ocasionando mudanças 
na disponibilidade de recursos financeiros. 

Sem ingerência Transferir 9 64,29 

Proativo Prevenir 0 0,00 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

C
U

S
T

O
 

R09 
Divergência entre os interesses políticos e 
as necessidades do departamento técnico 
(engenharia). 

Sem ingerência Transferir 7 50,00 

Proativo Prevenir 5 35,71 

Reativo Aceitar/Reduzir 2 14,29 

T
E

M
P

O
 

R09 
Divergência entre os interesses políticos e 
as necessidades do departamento técnico 
(engenharia). 

Sem ingerência Transferir 5 35,71 

Proativo Prevenir 7 50,00 

Reativo Aceitar/Reduzir 2 14,29 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R09 
Divergência entre os interesses políticos e 
as necessidades do departamento técnico 
(engenharia). 

Sem ingerência Transferir 4 28,57 

Proativo Prevenir 6 42,86 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 

C
U

S
T

O
 

R10 
Definição do escopo da obra não é clara ou 
apresenta lacunas. 

Sem ingerência Transferir 0 0,00 

Proativo Prevenir 9 64,29 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

T
E

M
P

O
 

R10 
Definição do escopo da obra não é clara ou 
apresenta lacunas. 

Sem ingerência Transferir 0 0,00 

Proativo Prevenir 12 85,71 

Reativo Aceitar/Reduzir 2 14,29 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R10 
Definição do escopo da obra não é clara ou 
apresenta lacunas. 

Sem ingerência Transferir 1 7,14 

Proativo Prevenir 8 57,14 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

C
U

S
T

O
 

R12 
Falhas de planejamento na elaboração do 
cronograma. 

Sem ingerência Transferir 1 7,14 

Proativo Prevenir 7 50,00 

Reativo Aceitar/Reduzir 6 42,86 

T
E

M
P

O
 

R12 
Falhas de planejamento na elaboração do 
cronograma. 

Sem ingerência Transferir 0 0,00 

Proativo Prevenir 10 71,43 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R12 
Falhas de planejamento na elaboração do 
cronograma. 

Sem ingerência Transferir 1 7,14 

Proativo Prevenir 7 50,00 

Reativo Aceitar/Reduzir 6 42,86 
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Á
re

a
 

C
ó

d
. 

Descrição do Risco  
Referência Tonin (2017) 

Ação da  
Fiscalização  

da Obra  
frente ao  

Risco 

Resposta da Fis-
calização da 

Obra frente ao 
Risco 

V
o

to
s
 

[%] 

C
U

S
T

O
 

R13 
Cronograma da obra apresenta durações ir-
reais ou sem a adequada vinculação entre 
as atividades. 

Sem ingerência Transferir 2 14,29 

Proativo Prevenir 8 57,14 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 

T
E

M
P

O
 

R13 
Cronograma da obra apresenta durações ir-
reais ou sem a adequada vinculação entre 
as atividades. 

Sem ingerência Transferir 0 0,00 

Proativo Prevenir 10 71,43 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R13 
Cronograma da obra apresenta durações ir-
reais ou sem a adequada vinculação entre 
as atividades. 

Sem ingerência Transferir 0 0,00 

Proativo Prevenir 9 64,29 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

C
U

S
T

O
 

R14 
Alterações de escopo nos projetos de enge-
nharia licitados no decorrer da execução da 
obra. 

Sem ingerência Transferir 1 7,14 

Proativo Prevenir 6 42,86 

Reativo Aceitar/Reduzir 7 50,00 

T
E

M
P

O
 

R14 
Alterações de escopo nos projetos de enge-
nharia licitados no decorrer da execução da 
obra. 

Sem ingerência Transferir 0 0,00 

Proativo Prevenir 6 42,86 

Reativo Aceitar/Reduzir 8 57,14 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R14 
Alterações de escopo nos projetos de enge-
nharia licitados no decorrer da execução da 
obra. 

Sem ingerência Transferir 0 0,00 

Proativo Prevenir 8 57,14 

Reativo Aceitar/Reduzir 6 42,86 

C
U

S
T

O
 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos 
materiais e serviços necessários para reali-
zação da obra. 

Sem ingerência Transferir 1 7,14 

Proativo Prevenir 6 42,86 

Reativo Aceitar/Reduzir 7 50,00 

T
E

M
P

O
 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos 
materiais e serviços necessários para reali-
zação da obra. 

Sem ingerência Transferir 0 0,00 

Proativo Prevenir 8 57,14 

Reativo Aceitar/Reduzir 6 42,86 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R16 
Falhas na elaboração dos quantitativos dos 
materiais e serviços necessários para reali-
zação da obra. 

Sem ingerência Transferir 0 0,00 

Proativo Prevenir 7 50,00 

Reativo Aceitar/Reduzir 7 50,00 

C
U

S
T

O
 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 

Sem ingerência Transferir 12 85,71 

Proativo Prevenir 2 14,29 

Reativo Aceitar/Reduzir 0 0,00 

T
E

M
P

O
 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 

Sem ingerência Transferir 5 35,71 

Proativo Prevenir 5 35,71 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R18 Escassez de mão de obra qualificada. 

Sem ingerência Transferir 5 35,71 

Proativo Prevenir 7 50,00 

Reativo Aceitar/Reduzir 2 14,29 

C
U

S
T

O
 

R19 Baixa produtividade dos operários. 

Sem ingerência Transferir 9 64,29 

Proativo Prevenir 1 7,14 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 

T
E

M
P

O
 

R19 Baixa produtividade dos operários. 

Sem ingerência Transferir 2 14,29 

Proativo Prevenir 5 35,71 

Reativo Aceitar/Reduzir 7 50,00 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R19 Baixa produtividade dos operários. 

Sem ingerência Transferir 2 14,29 

Proativo Prevenir 6 42,86 

Reativo Aceitar/Reduzir 6 42,86 

C
U

S
T

O
 

R21 
Retrabalhos oriundos de alterações solicita-
das pelo órgão público contratante durante 
execução da obra. 

Sem ingerência Transferir 2 14,29 

Proativo Prevenir 6 42,86 

Reativo Aceitar/Reduzir 6 42,86 

T
E

M
P

O
 

R21 
Retrabalhos oriundos de alterações solicita-
das pelo órgão público contratante durante 
execução da obra. 

Sem ingerência Transferir 1 7,14 

Proativo Prevenir 6 42,86 

Reativo Aceitar/Reduzir 7 50,00 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R21 
Retrabalhos oriundos de alterações solicita-
das pelo órgão público contratante durante 
execução da obra. 

Sem ingerência Transferir 1 7,14 

Proativo Prevenir 6 42,86 

Reativo Aceitar/Reduzir 7 50,00 

C
U

S
T

O
 

R22 
Incompatibilidades entre as diferentes disci-
plinas de projetos de engenharia ou falhas 
de concepção do projeto (design). 

Sem ingerência Transferir 2 14,29 

Proativo Prevenir 8 57,14 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 

T
E

M
P

O
 

R22 
Incompatibilidades entre as diferentes disci-
plinas de projetos de engenharia ou falhas 
de concepção do projeto (design). 

Sem ingerência Transferir 1 7,14 

Proativo Prevenir 7 50,00 

Reativo Aceitar/Reduzir 6 42,86 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R22 
Incompatibilidades entre as diferentes disci-
plinas de projetos de engenharia ou falhas 
de concepção do projeto (design). 

Sem ingerência Transferir 1 7,14 

Proativo Prevenir 8 57,14 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

C
U

S
T

O
 

R23 
Ausência de verificação e validação dos pro-
jetos de engenharia contratados pelo órgão 
público. 

Sem ingerência Transferir 1 7,14 

Proativo Prevenir 9 64,29 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 

T
E

M
P

O
 

R23 
Ausência de verificação e validação dos pro-
jetos de engenharia contratados pelo órgão 
público. 

Sem ingerência Transferir 1 7,14 

Proativo Prevenir 9 64,29 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R23 
Ausência de verificação e validação dos pro-
jetos de engenharia contratados pelo órgão 
público. 

Sem ingerência Transferir 1 7,14 

Proativo Prevenir 9 64,29 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 

C
U

S
T

O
 

R24 
Elaboração de projetos de engenharia por 
projetistas pouco experientes. 

Sem ingerência Transferir 6 42,86 

Proativo Prevenir 3 21,43 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

T
E

M
P

O
 

R24 
Elaboração de projetos de engenharia por 
projetistas pouco experientes. 

Sem ingerência Transferir 3 21,43 

Proativo Prevenir 5 35,71 

Reativo Aceitar/Reduzir 6 42,86 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R24 
Elaboração de projetos de engenharia por 
projetistas pouco experientes. 

Sem ingerência Transferir 3 21,43 

Proativo Prevenir 5 35,71 

Reativo Aceitar/Reduzir 6 42,86 

C
U

S
T

O
 

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos proje-
tos de engenharia e documentos técnicos 
para licitação. 

Sem ingerência Transferir 7 50,00 

Proativo Prevenir 3 21,43 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 
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T
E

M
P
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R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos proje-
tos de engenharia e documentos técnicos 
para licitação. 

Sem ingerência Transferir 5 35,71 

Proativo Prevenir 4 28,57 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R25 
Prazos reduzidos para elaboração dos proje-
tos de engenharia e documentos técnicos 
para licitação. 

Sem ingerência Transferir 5 35,71 

Proativo Prevenir 4 28,57 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

C
U

S
T

O
 

R26 

Especificações genéricas nos memoriais 
descritivos e projetos de engenharia não 
permitindo a verificação da qualidade mí-
nima exigida para os materiais. 

Sem ingerência Transferir 0 0,00 

Proativo Prevenir 7 50,00 

Reativo Aceitar/Reduzir 7 50,00 

T
E

M
P

O
 

R26 

Especificações genéricas nos memoriais 
descritivos e projetos de engenharia não 
permitindo a verificação da qualidade mí-
nima exigida para os materiais. 

Sem ingerência Transferir 1 7,14 

Proativo Prevenir 8 57,14 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R26 

Especificações genéricas nos memoriais 
descritivos e projetos de engenharia não 
permitindo a verificação da qualidade mí-
nima exigida para os materiais. 

Sem ingerência Transferir 0 0,00 

Proativo Prevenir 8 57,14 

Reativo Aceitar/Reduzir 6 42,86 

C
U

S
T

O
 

R27 
Desconhecimento das condições e caracte-
rísticas do solo na região de realização da 
obra. 

Sem ingerência Transferir 2 14,29 

Proativo Prevenir 6 42,86 

Reativo Aceitar/Reduzir 6 42,86 

T
E

M
P

O
 

R27 
Desconhecimento das condições e caracte-
rísticas do solo na região de realização da 
obra. 

Sem ingerência Transferir 0 0,00 

Proativo Prevenir 8 57,14 

Reativo Aceitar/Reduzir 6 42,86 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R27 
Desconhecimento das condições e caracte-
rísticas do solo na região de realização da 
obra. 

Sem ingerência Transferir 0 0,00 

Proativo Prevenir 6 42,86 

Reativo Aceitar/Reduzir 8 57,14 

C
U

S
T

O
 

R28 Aumento dos custos de mão de obra. 

Sem ingerência Transferir 13 92,86 

Proativo Prevenir 0 0,00 

Reativo Aceitar/Reduzir 1 7,14 

T
E

M
P

O
 

R28 Aumento dos custos de mão de obra. 

Sem ingerência Transferir 8 57,14 

Proativo Prevenir 2 14,29 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R28 Aumento dos custos de mão de obra. 

Sem ingerência Transferir 8 57,14 

Proativo Prevenir 2 14,29 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 

C
U

S
T

O
 

R30 
Atraso por parte do órgão público contra-
tante nos pagamentos dos trabalhos execu-
tados pelo empreiteiro. 

Sem ingerência Transferir 10 71,43 

Proativo Prevenir 2 14,29 

Reativo Aceitar/Reduzir 2 14,29 

T
E

M
P

O
 

R30 
Atraso por parte do órgão público contra-
tante nos pagamentos dos trabalhos execu-
tados pelo empreiteiro. 

Sem ingerência Transferir 7 50,00 

Proativo Prevenir 3 21,43 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R30 
Atraso por parte do órgão público contra-
tante nos pagamentos dos trabalhos execu-
tados pelo empreiteiro. 

Sem ingerência Transferir 8 57,14 

Proativo Prevenir 2 14,29 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 

C
U

S
T

O
 

R32 
Interferências externas realizadas por outras 
partes interessadas (diretores, chefes, usuá-
rios). 

Sem ingerência Transferir 2 14,29 

Proativo Prevenir 6 42,86 

Reativo Aceitar/Reduzir 6 42,86 

T
E

M
P

O
 

R32 
Interferências externas realizadas por outras 
partes interessadas (diretores, chefes, usuá-
rios). 

Sem ingerência Transferir/Aceitar 0 0,00 

Proativo Prevenir 7 50,00 

Reativo Aceitar/Reduzir 7 50,00 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

 

R32 
Interferências externas realizadas por outras 
partes interessadas (diretores, chefes, usuá-
rios). 

Sem ingerência Transferir/Aceitar 0 0,00 

Proativo Prevenir 7 50,00 

Reativo Aceitar/Reduzir 7 50,00 

C
U

S
T

O
 

R33 
Erros, omissões ou inconsistências nos do-
cumentos técnicos fornecidos na licitação. 

Sem ingerência Transferir 2 14,29 

Proativo Prevenir 8 57,14 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 

T
E

M
P

O
 

R33 
Erros, omissões ou inconsistências nos do-
cumentos técnicos fornecidos na licitação. 

Sem ingerência Transferir 1 7,14 

Proativo Prevenir 8 57,14 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R33 
Erros, omissões ou inconsistências nos do-
cumentos técnicos fornecidos na licitação. 

Sem ingerência Transferir 1 7,14 

Proativo Prevenir 8 57,14 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

C
U

S
T

O
 

R34 Desconsideração de restrições ambientais. 

Sem ingerência Transferir 6 42,86 

Proativo Prevenir 5 35,71 

Reativo Aceitar/Reduzir 3 21,43 

T
E

M
P

O
 

R34 Desconsideração de restrições ambientais. 

Sem ingerência Transferir 4 28,57 

Proativo Prevenir 6 42,86 

Reativo Aceitar/Reduzir 4 28,57 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R34 Desconsideração de restrições ambientais. 

Sem ingerência Transferir 3 21,43 

Proativo Prevenir 6 42,86 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

C
U

S
T

O
 

R36 
Apresentação de preços muito baixos no 
momento da licitação. 

Sem ingerência Transferir 9 64,29 

Proativo Prevenir 3 21,43 

Reativo Aceitar/Reduzir 2 14,29 

T
E

M
P

O
 

R36 
Apresentação de preços muito baixos no 
momento da licitação. 

Sem ingerência Transferir 4 28,57 

Proativo Prevenir 5 35,71 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R36 
Apresentação de preços muito baixos no 
momento da licitação. 

Sem ingerência Transferir 4 28,57 

Proativo Prevenir 5 35,71 

Reativo Aceitar/Reduzir 5 35,71 

C
U

S
T

O
 

R40 

Indisponibilidade de softwares e ferramentas 
no ambiente de trabalho para auxiliar a ela-
boração dos documentos técnicos necessá-
rios para licitação. 

Sem ingerência Transferir 9 64,29 

Proativo Prevenir 3 21,43 

Reativo Aceitar/Reduzir 2 14,29 

T
E

M
P

O
 

R40 

Indisponibilidade de softwares e ferramentas 
no ambiente de trabalho para auxiliar a ela-
boração dos documentos técnicos necessá-
rios para licitação. 

Sem ingerência Transferir 7 50,00 

Proativo Prevenir 4 28,57 

Reativo Aceitar/Reduzir 3 21,43 
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R40 

Indisponibilidade de softwares e ferramentas 
no ambiente de trabalho para auxiliar a ela-
boração dos documentos técnicos necessá-
rios para licitação. 

Sem ingerência Transferir 7 50,00 

Proativo Prevenir 4 28,57 

Reativo Aceitar/Reduzir 3 21,43 

C
U

S
T

O
 

R41 

Treinamentos inexistentes ou insuficientes 
para capacitar os servidores responsáveis 
pela montagem dos processos licitatórios e 
fiscalização das obras. 

Sem ingerência Transferir 9 64,29 

Proativo Prevenir 3 21,43 

Reativo Aceitar/Reduzir 2 14,29 

T
E

M
P

O
 

R41 

Treinamentos inexistentes ou insuficientes 
para capacitar os servidores responsáveis 
pela montagem dos processos licitatórios e 
fiscalização das obras. 

Sem ingerência Transferir 6 42,86 

Proativo Prevenir 5 35,71 

Reativo Aceitar/Reduzir 3 21,43 

Q
U

A
L

I-

D
A

D
E

 

R41 

Treinamentos inexistentes ou insuficientes 
para capacitar os servidores responsáveis 
pela montagem dos processos licitatórios e 
fiscalização das obras. 

Sem ingerência Transferir 6 42,86 

Proativo Prevenir 5 35,71 

Reativo Aceitar/Reduzir 3 21,43 
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APÊNDICE U – Comparativo entre os resultados de Tonin (2017) e os dados ob-

tidos nesta pesquisa para a fase de execução da obra 

 

Cód. Riscos 

NÍVEL DE SEVERIDADE RESPOSTA AO RISCO 

Pesquisa de 
Tonin (2017) 

Resultado ob-
tidos para a 

fase de execu-
ção da obra 

Pesquisa de 
Tonin (2017) 

Resultados obti-
dos para a fase de 
execução da obra 

R02 
Grande variação nos preços 
dos insumos. 

ALTO EM 
CUSTO 

MUITO ALTO 
EM CUSTO 

REDUZIR PREVENIR 

R03 
Incerteza na disponibilidade 
dos materiais e equipamen-
tos. 

ALTO EM 
TEMPO 

BAIXO EM 
CUSTO, 

TEMPO E 
QUALIDADE 

PREVENIR PREVENIR 

R04 

Frequentes alterações por 
parte do órgão público na pri-
orização para realização das 
obras e dos respectivos pro-
cessos licitatórios. 

ALTO EM 
CUSTO E 
TEMPO 

ALTO EM 
CUSTO E 
TEMPO 

PREVENIR TRANSFERIR 

R05 
Negligência de fornecedores 
ou subempreiteiros. 

ALTO EM 
TEMPO E 

QUALIDADE 

MUITO ALTO 
EM CUSTO, 
TEMPO E 

QUALIDADE 

REDUZIR PREVENIR 

R07 

Atraso em fornecer revisões e 
aprovações em documentos 
do projeto pelo órgão público 
contratante. 

ALTO EM 
CUSTO 

MUITO ALTO 
EM TEMPO / 

ALTO EM 
QUALIDADE 

REDUZIR PREVENIR 

R08 

Instabilidade política ocasio-
nando mudanças na disponi-
bilidade de recursos financei-
ros. 

ALTO EM 
CUSTO 

MUITO ALTO 
EM CUSTO E 

TEMPO 
TRANSFERIR TRANSFERIR 

R09 

Divergência entre os interes-
ses políticos e as necessida-
des do departamento técnico 
(engenharia). 

ALTO EM 
CUSTO E 
TEMPO 

MUITO ALTO 
EM CUSTO / 

ALTO EM 
TEMPO E 

QUALIDADE 

PREVENIR PREVENIR 

R10 
Definição do escopo da obra 
não é clara ou apresenta la-
cunas. 

ALTO EM 
TEMPO 

ALTO EM 
CUSTO, 

TEMPO E 
QUALIDADE 

REDUZIR PREVENIR 

R12 
Falhas de planejamento na 
elaboração do cronograma. 

ALTO EM 
TEMPO 

ALTO EM 
CUSTO / 

MUITO ALTO 
EM TEMPO 

REDUZIR PREVENIR 

R13 

Cronograma da obra apre-
senta durações irreais ou 
sem a adequada vinculação 
entre as atividades. 

ALTO EM 
TEMPO 

MUITO ALTO 
EM TEMPO 

REDUZIR PREVENIR 

R14 

Alterações de escopo nos 
projetos de engenharia licita-
dos no decorrer da execução 
da obra. 

ALTO EM 
CUSTO E 
TEMPO 

ALTO EM 
CUSTO, 

TEMPO E 
QUALIDADE 

REDUZIR REDUZIR 

R16 

Falhas na elaboração dos 
quantitativos dos materiais e 
serviços necessários para re-
alização da obra. 

ALTO EM 
CUSTO 

MUITO ALTO 
EM CUSTO E 

TEMPO / 
ALTO EM 

QUALIDADE 

REDUZIR REDUZIR 

R18 
Escassez de mão de obra 
qualificada. 

ALTO EM 
CUSTO, 

TEMPO E 
QUALIDADE 

MUITO ALTO 
EM CUSTO, 
TEMPO E 

QUALIDADE 

REDUZIR TRANSFERIR 

R19 
Baixa produtividade dos ope-
rários. 

ALTO EM 
CUSTO E 
TEMPO 

MUITO ALTO 
EM TEMPO 

TRANSFERIR REDUZIR 
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Cód. Riscos 

NÍVEL DE SEVERIDADE RESPOSTA AO RISCO 

Pesquisa de 
Tonin (2017) 

Resultado ob-
tidos para a 

fase de execu-
ção da obra 

Pesquisa de 
Tonin (2017) 

Resultados obti-
dos para a fase de 
execução da obra 

R21 

Retrabalhos oriundos de alte-
rações solicitadas pelo órgão 
público contratante durante 
execução da obra. 

ALTO EM 
TEMPO 

ALTO EM 
CUSTO E 

QUALIDADE / 
MUITO ALTO 
EM TEMPO 

REDUZIR REDUZIR 

R22 

Incompatibilidades entre as 
diferentes disciplinas de pro-
jetos de engenharia ou falhas 
de concepção do projeto (de-
sign). 

ALTO EM 
TEMPO E 

QUALIDADE 

ALTO EM 
TEMPO E 

QUALIDADE 
REDUZIR PREVENIR 

R23 

Ausência de verificação e va-
lidação dos projetos de enge-
nharia contratados pelo órgão 
público. 

ALTO EM 
TEMPO 

MUITO ALTO 
EM CUSTO E 

TEMPO / 
ALTO EM 

QUALIDADE 

PREVENIR PREVENIR 

R24 
Elaboração de projetos de 
engenharia por projetistas 
pouco experientes. 

ALTO EM 
TEMPO 

MUITO ALTO 
EM CUSTO E 
QUALIDADE / 

ALTO EM 
TEMPO 

REDUZIR REDUZIR 

R25 

Prazos reduzidos para elabo-
ração dos projetos de enge-
nharia e documentos técnicos 
para licitação. 

ALTO EM 
CUSTO E 
TEMPO 

MUITO ALTO 
EM CUSTO / 

ALTO EM 
TEMPO E 

QUALIDADE 

REDUZIR TRANSFERIR 

R26 

Especificações genéricas nos 
memoriais descritivos e proje-
tos de engenharia não permi-
tindo a verificação da quali-
dade mínima exigida para os 
materiais. 

ALTO EM 
QUALIDADE 

ALTO EM 
CUSTO E 
TEMPO / 

MUITO ALTO 
EM QUALI-

DADE 

PREVENIR PREVENIR 

R27 

Desconhecimento das condi-
ções e características do solo 
na região de realização da 
obra. 

ALTO EM 
CUSTO, 

TEMPO E 
QUALIDADE 

MUITO ALTO 
EM CUSTO E 

TEMPO 
PREVENIR PREVENIR 

R28 
Aumento dos custos de mão 
de obra. 

ALTO EM 
CUSTO E 

QUALIDADE 

ALTO EM 
TEMPO 

REDUZIR TRANSFERIR 

R30 

Atraso por parte do órgão pú-
blico contratante nos paga-
mentos dos trabalhos execu-
tados pelo empreiteiro. 

ALTO EM 
TEMPO 

MUITO ALTO 
EM TEMPO 

REDUZIR TRANSFERIR 

R32 

Interferências externas reali-
zadas por outras partes inte-
ressadas (diretores, chefes, 
usuários). 

ALTO EM 
TEMPO 

ALTO EM 
TEMPO E 

QUALIDADE 
PREVENIR PREVENIR 

R33 
Erros, omissões ou inconsis-
tências nos documentos téc-
nicos fornecidos na licitação. 

ALTO EM 
CUSTO E 
TEMPO 

MUITO ALTO 
EM CUSTO, 
TEMPO E 

QUALIDADE 

REDUZIR PREVENIR 

R34 
Desconsideração de restri-
ções ambientais. 

ALTO EM 
TEMPO 

MUITO ALTO 
EM CUSTO E 

TEMPO 
PREVENIR PREVENIR 

R36 
Apresentação de preços 
muito baixos no momento da 
licitação. 

ALTO EM 
CUSTO, 

TEMPO E 
QUALIDADE 

MUITO ALTO 
EM CUSTO, 
TEMPO E 

QUALIDADE 

REDUZIR REDUZIR 

R40 

Indisponibilidade de softwa-
res e ferramentas no ambi-
ente de trabalho para auxiliar 
a elaboração dos documen-
tos técnicos necessários para 
licitação. 

ALTO EM 
TEMPO 

ALTO EM 
CUSTO E 

QUALIDADE 
PREVENIR TRANSFERIR 

R41 

Treinamentos inexistentes ou 
insuficientes para capacitar 
os servidores responsáveis 
pela montagem dos proces-
sos licitatórios e fiscalização 
das obras. 

ALTO EM 
TEMPO E 

QUALIDADE 

ALTO EM 
CUSTO, 

TEMPO E 
QUALIDADE 

PREVENIR TRANSFERIR 
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ANEXO A - AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA NO IFSC 
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ANEXO B - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA UFSC 
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