
 

CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS EM PROJECTOS (COM SIMULAÇÃO MONTE 

CARLO) 

 

PRINCIPAIS CONTEÚDOS 

 Conceitos de Risco e Gestão de Riscos 

 Exemplo de como utilizar as ferramentas e técnicas para planear a gestão dos Riscos 

 Identificar os Riscos 

 Realizar a Análise Qualitativa de Riscos 

 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos 

 Planejar as Respostas aos Riscos 

 Implementar as Respostas aos Riscos  

 Monitorar (e Controlar) os Riscos. 

 

Exercícios práticos irão auxiliar na fixação dos conceitos. Serão apresentados, e exercitados na 

prática, os principais cuidados no processo de estimativas de valores para riscos e para as 

respectivas respostas.  

Esses cuidados permitirão administrar as incertezas utilizando simulação de Monte Carlo através 

de uso do Software @Risk.  

Os participantes usarão o @Risk em situações de pré-contrato e de execução do contrato, com 

foco no custo, no lucro e no cronograma.  

 

GRUPO ALVO 

Este curso é recomendado para profissionais gestores e técnicos de organizações do sector 

Privado, Público e Não-governamentais nos níveis estratégicos e tácticos, Gestores e técnicos das 

áreas de planeamento, execução, monitoria e avaliação de políticas, projectos e processos, 

Gestores e equipas das áreas de Auditoria Interna, Gestão de Riscos e Compliance, Finanças, 

Operações, Contratos, Unidades Gestoras das Aquisições (UGEA), Departamentos de Riscos, 

Departamento de Operações, entre outros. 



 

SOBRE O CONSULTOR: LUIZ FERNADO DA SILVA XAVIER 

Sócio-Director do Grupo BEWARE, doutorando em 

Administração de Empresas pela Universidad Nacional de Rosário 

(UNR), Mestre em Administração de Empresas pela Universidade 

Federal Fluminense (UFF), Certificado Project Management 

Professional (PMP) e Risk Management Professional (RMP), pelo 

Project Management Institute (PMI), Especialista em Análise de 

Sistemas pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa em Informática 

(IBPI) e Graduado em Ciências Económicas pela UFF.  

Possui mais de 25 anos de experiência profissional em projectos. Co-autor de oito livros e 

professor do MBA em projectos pela UFRJ e da Fundação Gertúlio Vargas desde 1998, com 

mais de 250 turmas na disciplina de riscos desde 2004. Participou em consultorias na 

sistematização de gerenciamento de projectos em várias Organizações (TIM, Marinha do Brasil, 

Eletronuclear, Petrobras, Lojas Americanas e outras) e especificamente em gestão de riscos para 

OAS, Queiroz Galvão, Odebrecht, Andrade Gutierrez, CEML, CCRB, ECMAN, EMGEPRON, 

Marquise, DOF Subsea, NORSKAN Offshore, Sulgas, e outras.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICAÇÕES DO CONSULTOR 

 

 

 

BENEFÍCIOS: Certificado reconhecido internacionalmente, Material de formação, incluindo a 

planilha para gestão quantitativa de riscos e versão trial do software @Risk (para simulação de 

Monte Carlo). 

N.B: Cada formando deve trazer um computador portátil com MS/EXCEL. 

 

  


