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MERCADO

om o advento da Estrutura de Decomposição de Riscos no guia do 
conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos – PMBOK 
e do recorrente foco em risco (e a necessidade de haver um proprietá-

rio de risco) na ISO 10006 (Sistema de Gerenciamento de Qualidade: guia prático 
para gerenciamento de qualidade em projetos) existe uma clara necessidade de se 
assegurar que projetos tenham algum tipo de processo de risco, junto aos meios 
de se assegurar que esse risco esteja dentro de agrupamentos lógicos. Esses agru-
pamentos podem ser feitos de várias maneiras: individualmente, por departamento, 
tipo de risco, tipo da coordenação de risco, tipo de resolução ou, virtualmente, 
qualquer outro tipo de guia. A racionalização ou a abordagem disso não importa. 
O que importa é que temos meios claros e consistentes de decomposição dos 
riscos em categorias que fazem sentido para nós, tanto pessoalmente quanto no 
ambiente organizacional. 

A chave é defi nir processos e capacidades para decompor os riscos de modo 
que, num primeiro momento, faça sentido para a organização e, depois, para nós 
(embora isso possa parecer um retrocesso, não é. Risco é uma experiência organi-
zacional). E enquanto as categorias precisam ter um pouco de consistência para o 
bem da organização, também precisa haver liberdade para decompor os riscos no 
sentido de servirem à organização, assim como ao projeto individual. O processo 
para estabelecer categorias de risco deve seguir a lógica que constrói a organização. 
E o processo para aplicar essas categorias de risco deve refl etir a lógica pela qual 
foi construído o plano do projeto. 

A construção inicial das categorias de risco pode facilmente seguir a evolução 
de uma organização. A maioria das organizações é construída baseada em proces-
sos ou por produto, seguido da criação de uma infra-estrutura organizacional para 
sustentá-lo e do esforço e personalidade das pessoas que sustentam a organização. 
Ao longo do tempo, esses elementos convergem para a criação de uma cultura 
organizacional. Mas a sua evolução pode também servir como um guia para o de-
senvolvimento das categorias de risco. 
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O processo para estabelecer 

categorias de risco deve seguir a 

lógica que constrói a organização. 

E o processo para aplicar essas 

categorias de risco deve refl etir a 

lógica pela qual foi construído o 

plano do projeto.

...você deveria?
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