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1. Resumo  

 

O gerenciamento de riscos é uma disciplina crítica para a execução bem sucedida 

de um projeto. A identificação antecipada de riscos que possam afetar as chances 

de sucesso de um projeto e a posterior e adequada implementação de planos de 

resposta a esses riscos compõem o núcleo crítico das atividades de gerenciamento 

de risco. Uma boa governança de projetos deve garantir aos sponsors e executivos 

responsáveis pela tomada de decisão na organização uma visão clara dos níveis 

totais de exposição a riscos do projeto e, adicionalmente, uma visão de como esses 

níveis de exposição ao risco serão gerenciados ao longo de sua execução. 

 

Neste contexto, uma visão consolidada destes dois elementos – níveis totais de 

exposição a risco e desempenho da implantação de seus planos de resposta – 

potencialmente fornecerá importantes benefícios para gerentes de projeto, sponsors, 

comitês executivos de projeto e demais stakeholders.  

  

Este artigo apresenta o método de Gestão do Risco Agregado, que propõe uma 

forma sistemática de traduzir um grande volume de informações relacionadas aos 

níveis de exposição ao risco e seus respectivos planos de resposta em um pequeno 

conjunto de indicadores. Elaborado com a partir dos conceitos fundamentais de 

Gerenciamento do Valor Agregado (GVA), a aplicação do método de Gerenciamento 

do Risco Agregado permite monitorar de forma consolidada o desempenho da 

implementação dos planos de resposta a risco de projetos e programas. 

 

O método de Gestão do Risco Agregado (que referenciaremos a partir deste ponto 

como GRA) sugere que seja estabelecida e formalmente aprovada pela organização 

uma linha de base de exposição a riscos para o projeto, que deverá representar 



  GERENCIAMENTO DE RISCO AGREGADO (GRA) 

 

2 
 

como os níveis de exposição a risco serão reduzidos a partir da implementação de 

seu plano de resposta. Esta linha de base de exposição ao risco servirá como 

elemento comunicação e alinhamento de expectativas em relação aos níveis iniciais 

de exposição a risco do projeto (antes da implementação dos planos de resposta) e 

o ritmo em que esta exposição será reduzida, à medida que as ações do plano de 

resposta a riscos sejam implementadas.  

 

 

2. Introdução 

 

O gerenciamento de riscos é amplamente visto como um fator essencial para uma 

boa governança de projetos. Se negligenciados, riscos inesperados podem se tornar 

uma das principais causas de insucesso na execução de projetos, afetando 

potencialmente sua viabilidade e o atingimento de seus objetivos e, conforme 

apontado por Hilson & Simon (2007), potencialmente conduzirão o projeto a 

resultados inesperados. 

 

Pode-se definir o risco de projeto como uma situação na qual uma incerteza trará 

consequências (Cooper, 2005). De acordo com Barkley (2004), gerenciamento de 

riscos é, de fato, um aspecto inseparável do ciclo de vida de um projeto, e não um 

evento único em que estes são identificados e avaliados. O gerenciamento de riscos 

pode ser aplicado como uma forma estruturada de controlar riscos e que permite a 

prevenção de potenciais problemas (Stam, 2004). Wideman (1992) afirma que 

Gerenciamento de Riscos garante que riscos e incertezas sejam adequadamente 

incorporados ao planejamento e desenvolvimento de projetos. 

  

Embora amplamente aceitas tanto no desenvolvimento de projetos quanto em 

gestão de negócios de forma geral, as técnicas de medição de desempenho são 

geralmente vistas como uma disciplina à parte do gerenciamento de riscos, e ligadas 

a este somente em termos de como os riscos identificados podem afetar os 

indicadores de desempenho de execução de um projeto. A aplicação direta de 

técnicas de medição de desempenho ao gerenciamento de riscos parece ser uma 

área ainda pouco explorada. 
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Este artigo propõe um novo método para monitorar o desempenho e eficiência geral 

da execução de planos de resposta a riscos em projetos. A possibilidade de se 

medir desempenho de forma quantitativa é um fator habilitador de sucesso para 

várias áreas de empreendimento (Habour, 2009). O método GRA aqui proposto tem 

seu foco na análise e monitoramento de dois elementos básicos: a Variação de 

Risco (RV) do projeto e o Índice de Performance de Risco (IPR), ambos descritos 

em detalhes nas seções a seguir. O método GRA propõe o estabelecimento de uma 

linha de base de exposição ao risco, que deve ser acordada e aprovada 

formalmente pela organização que patrocina o projeto. A linha de base de exposição 

ao risco é uma representação da expectativa de decréscimo no nível de exposição 

ao risco do projeto à medida que o plano de resposta aos riscos é implementado. 

Esta abordagem se baseia no fato de que a exposição ao risco do projeto deve ser 

reduzida a um determinado ritmo, que é ditado pelos prazos das ações que 

compõem o plano de resposta aos riscos do projeto. O propósito deste método é 

auxiliar a medição do desempenho do plano de resposta aos riscos, traduzido em 

termos de nível de exposição ao risco (que a partir deste ponto será referenciado 

como NER). 

 

O método GRA deve ser utilizado em conjunto com outros métodos e técnicas 

tradicionais de avaliação e gerenciamento de risco, tais como matriz de impacto x 

probabilidade, valor monetário esperado, árvores de decisão, entre outros.  

 

 

3. Definições  

Para definir o método GRA, é necessário primeiro estabelecer a terminologia dos 

elementos de análise que serão utilizados deste ponto em diante. A definição desta 

terminologia segue na tabela abaixo:  

 

Elemento de 
análise 

Descrição  Sigla 

Exposição Inicial Refere-se ao nível inicial de exposição ao risco 
do projeto, antes que qualquer ação do plano 

ERini 
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Elemento de 
análise 

Descrição  Sigla 

ao Risco  de resposta aos riscos seja implementada. 

Nível de 
Exposição 
Planejada 

Representa o nível de exposição ao risco do 
projeto planejado para um determinado ponto 
no tempo. 

NEP 

Nível Real de 
Exposição  

Representa o nível real de exposição ao risco 
do projeto em um determinado ponto no 
tempo. 

NRE 

Variação de 
Risco  

Representa a diferença entre o nível real de 
exposição (NRE) e o Nível de Exposição 
Planejada ao risco em um determinado ponto 
no tempo. 

VR 

Índice de 
Performance de 
Risco 

Índice que representa a relação entre o nível 
real de exposição (NRE) e o nível de 
exposição planejado (NEP) ao risco em um 
determinado ponto no tempo.  

IPR 

Nível de 
Exposição 
Residual  

 

Representa o nível de exposição ao risco após 
a implementação de todas as ações do plano 
de resposta ao risco. 

ERres 

Tabela 1 – Terminologia do Método GRA 

 

Na tabela abaixo são descritas as fórmulas de cálculo dos elementos de análise do 

método GRA, bem como a forma de interpretação dos resultados dos mesmos: 

 

Elemento Sigla Fórmula Interpretação 

Variação de 
Risco  

VR 𝑉𝑅 = 𝑁𝐸𝑃 − 𝑁𝑅𝐸 Representa o valor da diferença entre 
o nível de exposição planejado (NEP) 
e o nível real de exposição (NRE). 

VR > 0 indica que o nível real de 
exposição ao risco do projeto está 
abaixo do nível de exposição 
planejado na linha de base, o que 
significa que o projeto está exposto a 
um nível de risco menor que o 
acordado. 

VR < 0 indica que o nível real de 
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Elemento Sigla Fórmula Interpretação 

exposição ao risco do projeto está 
acima do nível de exposição planejado 
na linha de base, o que significa que o 
projeto está exposto a um nível de 
risco maior que o acordado. 

Índice de 
Performance 
de Risco  

IPR 𝐼𝑃𝑅 = 𝑁𝐸𝑃
𝑁𝑅𝐸⁄  Representa a relação entre o nível de 

exposição planejado (NEP) e o nível 
real de exposição (NRE). 

IPR > 1 indica que o nível real de 
exposição ao risco do projeto está 
abaixo do nível de exposição 
planejado na linha de base, o que 
significa que o projeto está exposto a 
um nível de risco menor que o 
acordado. 

IPR < 1 indica que o nível real de 
exposição ao risco do projeto está 
acima do nível de exposição planejado 
na linha de base, o que significa que o 
projeto está exposto a um nível de 
risco maior que o acordado. 

Tabela 2 – Fórmulas de cálculo dos elementos de análise do método GRA 

 

 

4. Conceitos Fundamentais 

 

Vamos agora simular a aplicação do método GRA a um projeto hipotético, que 

chamaremos de projeto “P”. Vamos supor que, após as avaliações iniciais de risco 

do projeto, as análises tenham resultado na matriz “M” representada abaixo, que 

contém a relação dos riscos, sua avaliação de impacto e probabilidade, bem como 

as ações de resposta planejadas para estes riscos, com seus respectivos prazos de 

execução. O nível de exposição ao risco é determinado utilizando-se a forma 

convencional do produto Impacto x Probabilidade: 

 

 Avaliação dos Riscos Plano de Resposta aos Riscos 

 Probabilidade Impacto 
Nível de 

Exposição 
Ação Prazo 

Impacto na 
Exposição ao 
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 Avaliação dos Riscos Plano de Resposta aos Riscos 

Inicial Risco 
Risco 1 P1 I1 ER1 (P1 x I1) A1 M1 ∆A1 

   A2 M2 ∆A2 
   A3 M2 ∆A3 
   A4 M3 ∆A4 

Risco 2 P2 I2 ER2 (P2 x I2) A5 M1 ∆A5 
   A6 M2 ∆A6 
   A7 M3 ∆A7 
   A8 M4 ∆A8 
   A9 M5 ∆A9 

Risco 3 P3 I3 ER3 (P3 x I3) A10 M6 ∆A10 
   A11 M7 ∆A11 
   A12 M8 ∆A12 

Risco 4 P4 I4 ER4 (P4 x I4) A13 M9 ∆A13 
   A14 M10 ∆A14 
   A15 M11 ∆A15 

Tabela 3 – Exemplo de Matriz de Avaliação de Riscos e Plano de Resposta 

 

Para o exemplo acima, o nível de exposição ao risco inicial do projeto “P” é dado 

por: 

𝐸𝑅𝑖𝑛𝑖 = (𝑃1𝑥𝐼1) + (𝑃2𝑥𝐼2) + (𝑃3𝑥𝐼3) + (𝑃4𝑥𝐼4) 

 

Ou, em termos mais gerais: 

𝐸𝑅𝑖𝑛𝑖 =∑(𝑃𝑖𝑥𝐼𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 

Onde n representa o número de riscos identificados e ERini representa o nível total 

de exposição ao risco do projeto antes que qualquer das ações do plano de resposta 

tenha sido implementada. 

 

Cada ação de resposta a riscos representado no plano possui um impacto esperado 

na redução do nível de exposição deste risco, seja por meio da redução de sua 

probabilidade de ocorrência (P) ou do impacto de sua ocorrência no projeto (I). Para 

o propósito deste estudo, vamos considerar que o impacto na redução do risco de 

cada ação será representado por ∆Ai, onde “i” representa a identificação da ação. 

 

Como exemplo, o nível de exposição referente ao risco “Risco 1” na tabela acima, 

após a implementação da ação “A2” é dado por: 



  GERENCIAMENTO DE RISCO AGREGADO (GRA) 

 

7 
 

 

𝐸𝑅′1 = 𝐸𝑅1 − ∆𝐴2 

 

O nível de exposição residual do projeto é igual ao nível geral de exposição do 

projeto após a implementação de todas as ações previstas no plano de resposta a 

riscos. A representação do nível de exposição residual do projeto é dada por: 

 

𝐸𝑅𝑟𝑒𝑠 = 𝐸𝑅𝑖𝑛𝑖 −∑∆𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

5. Exposição ao Risco ao longo do Tempo 

 

De forma a permitir a determinação do nível de exposição ao risco do projeto em um 

determinado ponto no tempo, vamos considerar os prazos de execução das ações 

do plano de resposta aos riscos representados na matriz “M” (tabela 3), com seus 

respectivos impactos na redução de riscos transportados para a matriz abaixo: 

 

  TEMPO 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

A
Ç

Õ
E

S
 D

E
 R

E
S

P
O

S
T

A
 

A1 ∆A1 - - - - - - - - - - 

A2 - ∆A2 - - - - - - - - - 

A3 - ∆A3 - - - - - - - - - 

A4 - - ∆A4 - - - - - - - - 

A5 ∆A5 - - - - - - - - - - 

A6 - ∆A6 - - - - - - - - - 

A7 - - ∆A7 - - - - - - - - 

A8 - - - ∆A8 - - - - - - - 

A9 - - - - ∆A9 - - - - - - 

A10 - - - - - ∆A10 - - - - - 

A11 - - - - - - ∆A11 - - - - 

A12 - - - - - - - ∆A12 - - - 

A13 - - - - - - - - ∆A13 - - 

A14 - - - - - - - - - ∆A14 - 

A15 - - - - - - - - - - ∆A15 

Tabela 4 – Ações de Resposta aos Riscos no Tempo 
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As células marcadas em cinza na tabela 4 acima representam o impacto esperado a 

partir da implementação de cada ação no plano de resposta a riscos na matriz “M” 

(tabela 3), em um determinado ponto no tempo. Por exemplo, o valor da célula (A1, 

M1) é ∆A1, indicando que se espera que a ação A1 esteja finalizada no prazo M1, 

resultando em uma redução no nível de exposição ao risco do projeto equivalente a 

∆A1. Da mesma forma, o valor da célula (A5, M1) é ∆A5, indicando que se espera 

que a ação A5 esteja finalizada também no prazo M1, resultando em uma redução 

no nível de exposição ao risco equivalente a ∆A5. 

 

De forma mais geral, o nível de exposição ao risco em um determinado momento no 

tempo (t) é igual ao nível de exposição inicial menos a soma do impacto de todas as 

atividades do plano de resposta finalizadas até o período t: 

 

𝐸𝑅𝑡 = 𝐸𝑅𝑖𝑛𝑖 −∑∆𝐴𝑀𝑖

𝑡

𝑖=1

 

Onde ∆AMi representa o impacto das ações do plano de resposta que estejam 

finalizadas até o período “Mi”. 

 

Por exemplo, a determinação do nível de exposição ao risco do projeto no período 

“M1” é dada por: 

 

𝐸𝑅𝑀1 = 𝐸𝑅𝑖𝑛𝑖 −∑∆𝐴𝑀𝑖

1

𝑖=1

 

 

De acordo com o plano de respostas a risco representado na matriz “M” (tabela 4) 

de nosso exemplo, as ações A1 e A5 devem estar finalizadas até o período M1, 

portanto o nível de exposição ao risco do projeto no período M1 será dado por: 

 

𝐸𝑅𝑀1 = 𝐸𝑅𝑖𝑛𝑖 − (∆𝐴1 + ∆𝐴5) 

 

Para o período M2, as ações A2, A3 e A6 devem estar finalizadas, portanto o nível 

de exposição ao risco acumulado para o período M2 é dado por:  
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𝐸𝑅𝑀2 = 𝐸𝑅𝑖𝑛𝑖 − (∆𝐴1 + ∆𝐴5 + ∆𝐴2 + ∆𝐴3 + ∆𝐴6) 

 

podendo ainda ser representado por: 

 

𝐸𝑅𝑀2 = 𝐸𝑅𝑀1 − (∆𝐴2 + ∆𝐴3 + ∆𝐴6) 

 

Como regra geral, uma vez que o nível de exposição ao risco em qualquer ponto do 

tempo seja determinado, o nível de exposição ao risco esperado para o período 

imediatamente posterior é determinado pelo nível de exposição acumulado no 

período anterior (t-1) menos o impacto de todas as ações planejadas para o período 

t: 

 

𝐸𝑅𝑀𝑡 = 𝐸𝑅𝑀(𝑡−1) −∑∆𝐴𝑀𝑡

𝑡

𝑖=𝑡

 

 

A partir dos dados da Matriz “M” (tabela 4), podemos determinar o nível de 

exposição ao risco do projeto “P” em qualquer período de tempo, conforme 

representado na tabela abaixo: 

 

Período Nível de Exposição Como determinar 

M0 ERini - 

M1 ERM1 𝐸𝑅𝑀1 = 𝐸𝑅𝑖𝑛𝑖 − (∆𝐴1 + ∆𝐴5) 

M2 ERM2 𝐸𝑅𝑀2 = 𝐸𝑅𝑀1 − (∆𝐴2 + ∆𝐴3 + ∆𝐴6) 

M3 ERM3 𝐸𝑅𝑀3 = 𝐸𝑅𝑀2 − (∆𝐴4 + ∆𝐴7) 

M4 ERM4 𝐸𝑅𝑀4 = 𝐸𝑅𝑀3 − ∆𝐴8 

M5 ERM5 𝐸𝑅𝑀5 = 𝐸𝑅𝑀4 − ∆𝐴9 

M6 ERM6 𝐸𝑅𝑀6 = 𝐸𝑅𝑀5 − ∆𝐴10 

M7 ERM7 𝐸𝑅𝑀7 = 𝐸𝑅𝑀6 − ∆𝐴11 

M8 ERM8 𝐸𝑅𝑀8 = 𝐸𝑅𝑀7 − ∆𝐴12 

M9 ERM9 𝐸𝑅𝑀9 = 𝐸𝑅𝑀8 − ∆𝐴13 
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Período Nível de Exposição Como determinar 

M10 ERM10 𝐸𝑅𝑀10 = 𝐸𝑅𝑀9 − ∆𝐴14 

M11 ERM11 𝐸𝑅𝑀11 = 𝐸𝑅𝑀10 − ∆𝐴15 

 

No exemplo em questão (projeto “P’”), o nível de exposição ao risco esperado para o 

último período (M11) é igual ao nível de exposição residual (ERres) do projeto. De 

forma geral, e para os propósitos deste estudo, podemos considerar que o nível de 

exposição ERres é o nível de exposição aceito pela organização para o projeto “P”. 

 

Assumindo que nenhum novo risco tenha sido identificado, a curva de exposição ao 

risco do projeto “P” em relação ao tempo pode ser representada pelo gráfico a 

seguir:  

 

 

 

Gráfico 1 – Exposição ao Risco versus Tempo 

 

A curva apresentada no gráfico acima representa a linha de base para o nível de 

exposição ao risco do projeto ao longo do tempo, que deverá ser formalmente 

aprovada como parte integrante do plano de gerenciamento de riscos do projeto. 

 

ERini
ERM1

ERM2

ERM3

ERM4

ERM5
ERM6 ERM7 ERM8 ERM9 ERM10 ERres

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

Exposição ao Risco - Projeto "P"
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A seguir descreveremos alguns dos cenários de análise possíveis com a utilização 

do método GRA. 

 

Cenário 1: Nível de Real Exposição Real maior que o Nível de Exposição 

Planejado 

 

Vamos simular agora um salto no tempo do projeto “P” até o período no tempo “M6”. 

Vamos neste caso assumir que algumas das ações determinadas no plano de 

resposta ao risco do projeto estejam atrasadas, ou que tenham sido concluídas, 

entretanto sem a efetividade esperada na redução de seus respectivos riscos. A 

curva do nível real de exposição ao risco em comparação com a linha de base de 

exposição a riscos deve assumir a seguinte forma, representada no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 2 – Nível de Exposição Planejado (linha de base) versus Nível Real de 

Exposição  

 

Calculando a Variação de Risco e o Índice de Performance de Risco  

 

Aplicando no exemplo acima as fórmulas de cálculo descritas na tabela 2, temos: 

 

Variação de Risco (VR):  𝑉𝑅𝑀6 = 𝑁𝐸𝑃𝑀6 − 𝑁𝑅𝐸𝑀6 

NEPini
NEPM1

NEPM2

NEPM3

NEPM4

NEPM5
NEPM6 NEPM7 NEPM8 NEPM9 NEPM10 NEPres

NREM4
NREM5

NREM6

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

Exposição a Risco - Projeto "P"

Nível de Exposição Planejado Nível Real de Exposição
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A partir da análise do Gráfico 2, sabemos que NREM6 > NEPM6, então VRM6 < 0, o 

que significa que o projeto “P”, no período M6, está exposto a um nível de risco mais 

alto do que o nível de exposição acordado com a organização e representado na 

linha de base de riscos do projeto para o período. 

 

Índice de Performance de Risco (IPR):  𝐼𝑃𝑅𝑀6 =
𝑁𝐸𝑃𝑀6

𝑁𝑅𝐸𝑀6
⁄   

 

A partir da análise do Gráfico 2, sabemos que NREM6 > NEPM6, então RPIM6 < 1, o 

que significa que o projeto “P”, no período M6, está exposto a um nível de risco mais 

alto do que o nível de exposição acordado com a organização e representado na 

linha de base de riscos do projeto para o período. 

 

O gráfico abaixo mostra a representação gráfica da variação de risco para o projeto 

“P” no período M6: 

 

 

Gráfico 3 – Representação Gráfica da Variação de Risco 

 

 

Cenário 2: Nível Real de Exposição Real menor que o Nível de Exposição 

Planejado 

NEPini
NEPM1

NEPM2

NEPM3

NEPM4

NEPM5
NEPM6 NEPM7 NEPM8 NEPM9 NEPM10 NEPres

NREM4
NREM5

NREM6

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

Exposição a Risco - Projeto "P"

Nível de Exposição Planejado Nível Real de Exposição

Variação de Risco (VR) 
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Vamos novamente avançar no tempo até o período “M6”. Vamos neste caso assumir 

que algumas das ações determinadas no plano de resposta ao risco do projeto 

estejam adiantadas, ou que tenham sido concluídas com resultados na redução de 

seus respectivos riscos acima daqueles esperados inicialmente. A curva do nível 

real de exposição ao risco em comparação com a linha de base de exposição a 

riscos deve assumir a seguinte forma, representada no gráfico a seguir: 

 

 

 

Gráfico 4 - Nível de Exposição Planejado (linha de base) versus Nível Real de 

Exposição 

Calculando a Variação de Risco e o Índice de Performance de Risco  

 

Aplicando no exemplo acima as fórmulas de cálculo descritas na tabela 2, temos: 

 

Variação de Risco (VR):  𝑉𝑅𝑀6 = 𝑁𝐸𝑃𝑀6 − 𝑁𝑅𝐸𝑀6 

 

A partir da análise do Gráfico 2, sabemos que NREM6 < NEPM6, então VRM6 > 0, o 

que significa que o projeto “P”, no período M6, está exposto a um nível de risco mais 

baixo do que o nível de exposição acordado com a organização e representado na 

linha de base de riscos do projeto para o período. 
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Índice de Performance de Risco (IPR):  𝐼𝑃𝑅𝑀6 =
𝑁𝐸𝑃𝑀6

𝑁𝑅𝐸𝑀6
⁄   

 

A partir da análise do Gráfico 2, sabemos que NREM6 < NEPM6, então RPIM6 > 1, o 

que significa que o projeto “P”, no período M6, está exposto a um nível de risco mais 

baixo do que o nível de exposição acordado com a organização e representado na 

linha de base de riscos do projeto para o período. 

 

O gráfico abaixo mostra a representação gráfica da variação de risco para o projeto 

“P” no período M6: 

 

 

Gráfico 5 – Representação gráfica da variação de risco 

 

 

6. Limitações do Método GRA 

 

As seguintes limitações devem ser levadas em consideração quando da aplicação 

do método GRA: 

 

 Para cada nova avaliação de riscos do projeto, em caso de identificação de 

novos riscos, uma nova linha de base de riscos deverá ser determinada e 

aprovada pela corporação;  
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 Os níveis de exposição ao risco (impacto x probabilidade) para cada um dos 

riscos identificados devem ser mapeados em uma métrica comum – por 

exemplo, impacto financeiro ou uma escala de pontos comum, de forma que 

impactos em áreas diferentes do projeto – prazo, custo, segurança, meio 

ambiente, imagem, etc. – possam ser traduzidos em uma única escala 

numérica de pontuação. 

 O método de Gerenciamento do Risco Agregado proposto neste trabalho 

fornece uma boa representação para estratégias de mitigação de risco; 

entretanto, no caso de planos de contingência o método pode ser mostrar 

menos representativo, indicando tão somente o nível de redução de risco 

proveniente da preparação da organização para implementar as ações de 

contingência; entende-se neste caso que, uma vez que o projeto esteja 

preparado para responder a uma ocorrência de risco, há naturalmente uma 

redução no impacto máximo esperado para este risco.  

 

 

7. Conclusão  

 

O método de Gerenciamento do Risco Agregado permite a tradução de um grande 

volume de informações relativas aos procedimentos de gestão de riscos em projetos 

em um pequeno conjunto de indicadores, fornecendo desta forma uma ferramenta 

para monitoramento de desempenho das atividades de resposta a risco. O método 

GRA também se mostra como uma ferramenta de comunicação direta e concisa 

para gerentes de projeto e gestores de risco.  

 

É recomendada a aplicação deste método em conjunto com métodos e técnicas 

tradicionais de gestão de riscos, conforme mencionado anteriormente neste 

trabalho. 
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