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EasyHome – Projeto Exemplo – Documentos preenchidos 

  
PGRI - Plano de Gerenciamento dos Riscos 

  

  
Projeto: EasyHome - Reforma Sustentável de uma Casa 

  

   

1.  Metodologia 

 
 

A principal fonte de informações sobre riscos para este projeto será o arquiteto, que tem larga experiência em reformas 

de casas com proposta sustentável. Certamente a sua opinião irá agregar muito em relação às dificuldades e 
oportunidades que podem influenciar o andamento do projeto. 

    

2.  Papéis e responsabilidades 

 

 

O Sr. Pedro Souza é o principal responsável pelos riscos do Projeto. Como dito no item anterior, o arquiteto é uma parte 

interessada importante neste trabalho, pois já participou de projetos semelhantes. Com relação aos riscos de projetos, 
todos devem ter senso de responsabilidade e se sentirem corresponsáveis pela identificação, análise, planejamento e 

respostas a riscos. 

    

3.  Orçamento 

  Não há necessidade de um orçamento específico para os riscos deste projeto. 

    

4.  Prazos associados 

  Serão tratados através do cronograma. 

    

5.  
 

Processos relacionados à estratégia para gerenciamento dos riscos 
 

  Os riscos serão monitorados e discutidos nas reuniões periódicas de gestão do projeto. 

    

6.  Categorias de riscos 

 

   

    

7.  Definições de probabilidade e impacto de riscos 

  
As probabilidades serão tratadas a em um intervalo entre 10% e 90%, com intervalos de 20% entre cada uma delas.  

O Impacto será representado como 10%, 20%, 40% ou 80%. 

    

8.  Matriz de probabilidade e impacto 
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9.  Tolerâncias revisadas das Partes Interessadas 

  
A Sra. Olga não tem muita receptividade com relação aos riscos do Projeto. O Sr. Pedro se preocupa muito com o 

assunto, tendo em vista ele ser PMP e um Gerente de Projeto experiente. 

    

10.  Formato de relatórios 

  Todos os relatórios serão tratados no Plano de Gerenciamento de Comunicações. 

    

11.  Auditoria e rastreabilidade 

  Não há necessidade para este projeto. 

  

90% 9% 18% 36% 72% 72% 36% 18% 9%

70% 7% 14% 28% 56% 56% 28% 14% 7%

50% 5% 10% 20% 40% 40% 20% 10% 5%

30% 3% 6% 12% 24% 24% 12% 6% 3%

10% 1% 2% 4% 8% 8% 4% 2% 1%

10% 20% 40% 80% 80% 40% 20% 10%

MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO - GRAU DO RISCO
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Instruções detalhadas você encontra no livro EasyBOK: 
(Clique sobre a imagem do livro para acessar a página detalhada) 

 

           

 

 
 

          

 
 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 A EasyBOK não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso destes exemplos. 

 É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou 

 conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta.   

 Não confie em ferramentas como a solução definitiva. É preciso ter conhecimento, habilidades,  

 e atitude para atingir resultados consistentes.      
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