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Resumo:
O reconhecimento da necessidade de uma gestão de projeto bem executada tem se tornado cada vez
maior, para isso, o gerenciamento de riscos é um fator fundamental, que depende de uma série de
elementos conceituais encontrados na literatura. A construção de um novo empreendimento envolve
uma série de projetos, sendo indispensável um planejamento prévio para evitar ou minimizar os riscos
que podem vir a acontecer. Pretende-se por meio de um estudo de caso como abordagem
metodológica, identificar os riscos práticos de um projeto e analisá-los de acordo com método de
análise qualitativa para um posterior levantamento de hipóteses. O trabalho conclui que a empresa
segue diversas diretrizes das boas práticas recomendadas com o seu modelo de gestão e que esta
ferramenta aumenta a chance de sucesso do projeto e diminui ou evitar a ocorrência de ameaças.
Palavras-chave: Gestão de projetos, Gerenciamento de risco, Construção de um novo
empreendimento.

Risk management in project management: case of study in the
construction project of a regasification terminal
Abstract
Recognizing the need of a well-executed project management has increased even more, for this, the
risk management is a fundamental factor that depends of a series of concept elements found in
literature. The construction of this new enterprise involves a series of projects, being imperative
previous planning to avoid or to minimize the risks that might appear. It is intended by this case study
as a methodological approach; identify the project’s practical risks and analyze them accordingly with
the method of a qualitative analysis for subsequent lifting of hypothesis. The paper concludes that the
enterprise follows many recommended good uses guidelines with its management model and that this
tool increases the chances of project success and decreases or prevent threats from happening.
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1 Introdução
Num mercado cada vez mais rápido, a necessidade de atingir os objetivos de maneira
eficiente e menos onerosa tem se tornado maior. Nesse cenário, o gerenciamento de projetos
se apresenta como uma excelente solução, pois envolve o planejamento de ações de maneira
detalhada, aumentando assim as chances de sucesso do projeto. O conceito de gerenciamento
de projetos não se adéqua apenas para um projeto ou produto que pode ser quantificado,
também pode ser utilizado para necessidade de tornar-se capaz de oferecer um novo serviço,
por exemplo. Em suma, projeto é qualquer trabalho que envolva ações que podem ser
planejadas com a finalidade de alcançar um objetivo exclusivo.
Fazer a gestão de um projeto é definir como tratar questões relativas ao escopo do
trabalho, ao tempo, aos riscos e a qualidade. O escopo inclui todas as ações que precisam
acontecer para garantir que o projeto será terminado com sucesso. O tempo é questão
importante, pois todo projeto tem um início e fim bem definidos e o momento em que as
ações devem ser executadas dependem do planejamento do tempo. Atualmente, a noção de
risco tem adquirido muita importância, pois controlar as ameaças referentes ao projeto é
extremamente necessário, já que, evita ou minimiza as conseqüências da ocorrência de
eventos não desejados. O último fator importante é a qualidade, a mesma deve ser monitorada
durante o projeto para garantir que os prazos estabelecidos sejam cumpridos de maneira
eficaz.
Um projeto pode surgir através de diversos fatores, como por exemplo, a identificação
de uma demanda de mercado, uma necessidade organizacional interna, uma solicitação de
cliente, entre outros. A busca pelo aumento de eficiência energética tem aumentado a procura
por uma energia limpa e com um bom custo benefício. Diante disso, surgiu a oportunidade
por causa de uma demanda de mercado, que apontou o gás natural como excelente opção, pois
tem vantagens econômicas e ambientais.
O Brasil apresenta uma posição estrategicamente favorável para o aumento da
produção desse combustível, pois tem grande disponibilidade de reservas no país e em países
vizinhos. Neste cenário, a demanda fez com que uma empresa decidisse construir um terminal
que receberia e armazenaria esse gás natural. Este artigo tem como objetivo realizar um
estudo sobre como são aplicadas as técnicas de gerenciamento de riscos na prática da gestão
de um projeto, através de um estudo de caso do projeto de construção de um terminal de
regaseificação.
2 Referencial teórico
2.1 Gerenciamento de projetos
Garantir a qualidade do que é produzido para o mercado atual tem se tornado cada vez
mais necessário, diante disso, a execução de um bom planejamento antes do início de
qualquer projeto tem se tornado fundamental. Segundo Gido et al. (2011), projeto é um
esforço para se atingir um objetivo específico por meio de um conjunto único de tarefas interrelacionadas e da utilização eficaz de recursos. Projeto é uma combinação de recursos
organizacionais, colocados juntos para criarem ou desenvolverem algo que não existia
previamente, de modo a prover um aperfeiçoamento da capacidade de desempenho no
planejamento e na realização de estratégias organizacionais (CLELAND et al., 2002). Um
projeto tem um objetivo bem definido – um resultado ou um produto esperado. O objetivo do
projeto costuma ser definido em termos de escopo, cronograma e custo (GIDO et al., 2011).
O modo como as tarefas são separadas e executadas é fator essencial para garantir uma
boa gestão do projeto, que, de acordo com Bruzzi (2008) é o planejamento, a programação e
controle das atividades do referido projeto para atingir seus objetivos. O gerenciamento de

projetos é um conjunto de ferramentas gerenciais que permitem que a empresa desenvolva um
conjunto de habilidades, incluindo conhecimento e capacidades individuais, destinados ao
controle de eventos não repetitivos, únicos e complexos, dentro de um cenário de tempo,
custo e qualidade predeterminados (VARGAS, 2005). O gerenciamento de projetos é
realizado através da aplicação e da integração dos seguintes processos de gerenciamento de
projetos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento (Guia
PMBOK, 2004).
Um projeto pode ser subdividido em etapas isoladas para facilitar o seu gerenciamento
como um todo. Os subprojetos são responsáveis por uma pequena parte do projeto total ou por
fases extremamente específicas do projeto, que podem na maioria das vezes, ser terceirizadas
ou desenvolvidas por grupos isolados (VARGAS, 2005). De acordo com Gido et al. (2011),
um projeto é conduzido por meio de uma série de tarefas independentes, isto é, várias tarefas
não repetitivas que precisam ser cumpridas em determinada sequência, a fim de se atingir o
objetivo do projeto. É um subconjunto de um projeto e pode ser gerenciado por um membro
da equipe, por uma empresa externa ou por outra unidade funcional da empresa (XAVIER,
2009) O gerenciamento de projetos é um empreendimento integrador. A integração do
gerenciamento de projetos exige que cada processo do projeto e do produto seja
adequadamente associado e conectado a outros processos para facilitar a sua coordenação
(Guia PMBOK, 2004).
Independente do objetivo final qualquer projeto irá envolver pessoas no planejamento,
na execução e no controle do mesmo para assegurar que o mesmo será bem sucedido. As
pessoas, grupos de pessoas e organizações que estão ativamente envolvidas no projeto ou,
então, cujos interesses possam ser afetados de forma positiva ou negativa como resultado da
execução ou conclusão do projeto, são chamadas de stakeholders (XAVIER, 2009). A equipe
geralmente é formada por cliente, que é quem solicitou o serviço/projeto; gerente que é o
responsável pela gestão do projeto; organização que executa o projeto; patrocinador e aquela
pessoa/organização que utilizará o resultado final.
O processo de execução de um projeto pode ser dividido em etapas de um ciclo de
vida para facilitar sua execução e identificar a quantidade de recurso e tempo necessária em
cada fase (GIDO et al., 2011).. Os projetos “nascem” quando a necessidade é identificada
pelo cliente na forma de um problema ou oportunidade, a segunda fase é o desenvolvimento
de uma solução proposta contendo abordagens objetivando a resolução do problema com uma
estimativa do tipo e quantidade de recursos necessários que deve ser entregue por uma
pessoa/organização ao cliente, a terceira fase é a implementação da solução proposta, o
planejamento detalhado do projeto e, em seguida, a implementação desse plano para se atingir
seu objetivo. A fase final do ciclo de vida do projeto é a conclusão, nessa etapa uma
importante tarefa é avaliar o desempenho do projeto para aprender o que poderia ser
melhorado se outro projeto semelhante for conduzido no futuro.
2.2 Gerenciamento de riscos de um projeto
Independente da área ou do escopo desejado qualquer projeto está sujeito a incertezas
que podem gerar diversos riscos causados por diversos fatores. Na tentativa de diminuir ou
eliminar a probabilidade que algo fora do planejado, ou que provoque desvios no objetivo do
projeto, pode ser desenvolvido um plano de Gerenciamento de Riscos. É o processo de
rastrear os riscos identificados, monitorar riscos residuais e identificar novos riscos,
assegurando a execução do plano de resposta aos riscos e avaliando sua eficiência na redução
dos riscos (XAVIER, 2009). Gerência de riscos é um conjunto de atividades que tem por
objetivo, de uma forma economicamente racional, maximizar o efeito dos fatores de risco
positivo e minimizar o efeito dos negativos (SHIMITZ et al., 2006).

Figura 1 - Mapeamento entre os processos de gerenciamento e os grupos de processos e as áreas de
conhecimento. Fonte: adaptado de PMBOK (2004).

Em suma, gerenciar os riscos é antecipar-se aos acontecimentos não desejados. Define
uma maneira previsível para lidar com os imprevistos, fazendo com que os possíveis cenários
futuros fiquem dentro de uma faixa de variabilidade aceitável (ALENCAR et al., 2006). O
levantamento desses possíveis riscos pode ser feito através de um brainstorming entre os
membros da equipe de gerenciamento. As organizações percebem os riscos quando eles estão
relacionados a ameaça são sucesso do projeto ou a oportunidades para aumentar as chances de
sucesso do projeto. (PMBOK; 2004).

De acordo com o PMBOK (2004), as fases de gerenciamento de riscos de um projeto
incluem seis processos, são eles: Planejamento do gerenciamento de riscos, ou seja, a decisão
de como abordar, planejar e executar as atividades; Identificação, que é a determinação dos
riscos que podem afetar o projeto e documentação de suas características; Análise qualitativa
de riscos ocorre com a priorização dos riscos para análise ou ação adicional subseqüente
através de avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto; Análise
quantitativa de riscos, definida pela análise numérica do efeito dos riscos identificados nos
objetivos gerais do projeto; Planejamento de respostas a riscos através do desenvolvimento de
opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto;
Monitoramento e controle de riscos, pelo acompanhamento dos riscos identificados,
monitoramento dos riscos residuais, identificação dos novos riscos, execução de planos de
respostas a riscos e avaliação da sua eficácia durante todo o ciclo de vida do projeto.
Para a análise e classificação dos impactos negativos pode-se utilizar a ferramenta
matriz de probabilidade e impacto para relacioná-los com quatro objetivos muito importantes
do projeto, que são custo, tempo, escopo e qualidade. Os riscos são priorizados de acordo com
suas possíveis implicações para o atendimento dos objetivos do projeto (PMBOK 2004). A
Figura 2 apresenta as escalas de impacto em uma tabela.

Figura 2 - Definição de escalas de impacto para quatro objetivos do projeto. Fonte: PMBOK (2004).

3. Método
3.1. Tipo de pesquisa
A escolha do tipo de método a ser utilizado baseou-se no objetivo do trabalho
realizando perguntas a serem analisadas. De acordo com Yin (2001), a escolha da estratégia
consiste na resposta de três condições o tipo de questão de pesquisa proposto, a extensão de
controle que o pesquisador tem sobre eventos comportamentais efetivos e no grau de enfoque
em acontecimentos históricos em oposição a acontecimentos contemporâneos.
No caso desta pesquisa, deseja-se responder como é a teoria do gerenciamento de
riscos é aplicada na prática e por que isso é feito, para isso serão feitas entrevistas e uma
observação do ocorrido. O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem
acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos
relevantes (YIN, 2001). Portanto, a metodologia escolhida para essa pesquisa foi o estudo de
caso.

3.2 Coletas de dados
A coleta de dados para os estudos de caso pode se basear em muitas fontes de
evidências, entre elas, documentação, registros em arquivos, entrevistas, observação direta,
observação participante e artefatos físicos (YIN, 2001). Cada fonte de evidência apresenta
pontos fortes e fracos, como é demonstrado na figura 3.
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EVIDÊNCIAS

PONTOS FORTES
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Figura 3 - Pontos fortes e fracos das seis fontes de evidências. Fonte: adaptado de YIN (2001)

Após uma análise entre as vantagens e desvantagens de cada opção de fonte, foi
selecionada a coleta por meio de documentação, pois existem muitos documentos referentes
ao projeto do estudo de caso; Entrevistas, porque enfoca diretamente a questão problema do
estudo e obtém a inferência das pessoas envolvidas no projeto; e Observações diretas, através
de uma análise de como são tratadas as questões na prática.
A coleta de dados teve início em junho de 2012, com uma observação direta do
gerenciamento do projeto por meio da documentação existente, onde se pode verificar se
seguia as melhores práticas indicadas pela literatura revisada. Além disso, foram feitas
entrevistas com três pessoas diretamente responsáveis pelo projeto: o Gerente do projeto e
dois engenheiros. A entrevista durou cerca de 30 minutos e tinha como objetivo identificar os
possíveis riscos envolvidos no projeto que poderiam culminar em situações indesejadas
durante a implantação e operação do terminal na opinião de cada um. As questões buscavam
responder quais fatos poderiam atrasar o início da operação do terminal, impossibilitando o
cumprimento do cronograma planejado. O objetivo desta pergunta foi levantar possíveis
riscos para confeccionar o gerenciamento de risco do projeto.
4. Estudo de caso
Este trabalho foi realizado no projeto de construção de um terminal de regaseificação
em um píer offshore, ou seja, em alto mar. Ele terá a estrutura necessária para permitir a
atracação e amarração de um navio de regaseificação de gás natural diretamente ao píer de
modo que ele esteja apto a receber um navio supridor que virá carregado de gás natural no
estado líquido a contra bordo. A transferência será realizada entre os navios atracados lado a

lado. Para isso, serão utilizados braços de carregamento criogênico, pois o GNL passará a
uma temperatura de 162 ºC, que estarão instalados no navio de regaseificação. Este mesmo
navio armazenará o gás liquefeito em tanques próprios para uma posterior vaporização para
transformar em gás natural comprimido. Após essa etapa o gás será injetado a malha de
gasodutos e seguirá para o seu destino final.
O projeto desse terminal iniciou-se em 2010 com a identificação da necessidade diante
do mercado promissor do gás natural, que foi constatado através de um estudo de mercado e
análise da concorrência. Depois dessa etapa iniciou-se o projeto conceitual que foi o esboço
do que seria feito nas fases seguintes, envolvendo contratações, estudos, elaboração da
estimativa de custo, entre outras atividades.
A etapa posterior foi a confecção do projeto básico onde foram feitas as contratações
que objetivavam o levantamento dos dados do lugar desejado para implantação do terminal,
como por exemplo, sondagens marítimas e manobrabilidade. Além disso, foram feitos estudos
de análise de riscos ambientais do terminal e do gasoduto, diagnóstico arqueológico, que
avaliou os impactos do empreendimento sobre o patrimônio arqueológico da área em que se
deseja implantar o empreendimento. Após o levantamento desses dados, foi feita a emissão da
documentação do projeto civil, do projeto do terminal e de outros documentos necessários
para a futura execução do projeto de construção do terminal. Ainda dentro dessa fase está o
licenciamento ambiental e de localização. A quarta etapa é a execução de tudo que foi
previsto no projeto que acaba no momento em que for dada a partida do terminal. Por fim,
ocorrerá o encerramento do projeto onde será feita a operação assistida, a desmobilização do
píer e a transferência do terminal da empresa que executou o projeto para a empresa que irá
operar.
A entrevista realizada entre os envolvidos no projeto teve como objetivo entender
como era tratado o gerenciamento de projeto na prática. Para isso, iniciou-se com um
brainstorming entre os engenheiros e o gestor do projeto para levantar quais ameaças
poderiam estar associadas. Os riscos citados foram divididos por áreas e em seguida foi
confeccionada uma tabela de análise qualitativa, que foi utilizada na etapa da entrevista e está
presente no apêndice A deste trabalho, onde foi avaliada a probabilidade de ocorrência de
cada ameaça citada no brainstorming, classificando de 1 a 5, sendo 1 baixo risco e 5 alto risco
entre os três entrevistados, A, B e C. Em seguida, buscou-se avaliar a prioridade dos riscos de
acordo com a probabilidade de ocorrência e impacto que poderia causar sobre os objetivos do
projeto. O efeito sobre os objetivos do projeto foi analisado de acordo com a matriz de
probabilidade e impacto representada na figura 2.
5. Resultados e discussões
A partir de uma análise nas respostas recebidas durante a entrevista e a posterior
avaliação os riscos foram separados por áreas. Dentro da área de gestão foram levantados
alguns riscos, entre eles, a não identificação das responsabilidades, indisponibilidade de
contratos de prestação de serviços, documentos perdidos ou danificados e Desenhos técnicos
que não atendem a legislação NR. Os riscos do projeto que estão relacionados à área de
manutenção são: Não atendimento pelos fornecedores quanto aos equipamentos, Não
realização de treinamento prático, Indisponibilidade do fornecedor para treinamentos,
Ausência de contrato de manutenção de equipamentos críticos. Para a área da operação foram
levantados riscos referentes à falta de contrato de lanchas e indisponibilidade de pessoal para
treinamento. Por fim, para a área de segurança foram citados o risco referente a imposição de
requisitos ou condicionantes para operação, a ausência de um plano de operação e o não
atendimento a legislação de segurança, meio ambiente e saúde.

Como o projeto divide-se entre: duas empresas que irão gerenciar o terminal quando
finalizado, empresas contratadas para realizar serviços diversos e equipe responsável pela
gestão do projeto. Diante disso, torna-se necessário delimitar bem as responsabilidades que
cabem a cada empresa, pois um erro pode vir a atrasar a execução de algum serviço planejado
e consequentemente o cronograma do projeto. O segundo risco citado merece ser observado,
pois se for feito um contrato que não inclua todas as necessidades reais pode resultar em um
oferecimento aquém do que é necessário para quesitos como alimentação e recursos diversos.
Além disso, se o contrato de transporte não atender a necessidade real pode gerar atrasos tanto
para a chegada do pessoal quanto para os materiais esperados.
Para os dois riscos identificados na gestão a ação é semelhante, pois envolve um
detalhamento de contrato. No primeiro, sugere-se detalhar todas as atividades que precisam
acontecer e identificar o responsável por elas, para deixar claro quem é o que deve assumir a
responsabilidade de cada etapa. No segundo risco, a ação indicada também é um
detalhamento das atividades, mostrando exatamente o que a contratante deseja da contratada
para evitar possíveis erros.
Os equipamentos que serão instalados no terminal são descritos no planejamento do
projeto, onde todos os requisitos desejados são delineados, entretanto, o risco de ocorrer a
aquisição de um equipamento que não atenda as condições necessárias existe e deve ser
observado por causa dos danos futuros que podem ser causados, além do desperdício de
recursos financeiros. O risco que um treinamento não condizente com a situação que será
vivenciada pode prejudicar a formação dos operadores e consequentemente a boa operação do
terminal. A maioria dos equipamentos necessita de um treinamento direcionado para garantir
que ele funcionará do modo esperado pelo fabricante e pelo cliente, diante disso, existe o risco
de o fornecedor não estar disponível para treinar no período desejado pelo contratante. Os
equipamentos críticos são aqueles que na ocorrência de alguma não conformidade podem
causar riscos de acidentes ou danos para pessoas, instalações ou meio ambiente, por causa
disso, a inexistência de um plano para manutenção desses equipamentos é um risco diante dos
inúmeros danos que pode causar.
Para impedir que equipamentos sejam fornecidos de maneira que atenda a aquilo que é
esperado, a sugestão dada é que sejam feitam fichas técnicas onde devem ser delineadas as
características que cada equipamento deve ter e que atividade espera-se que eles executem.
Cada empreendimento tem suas particularidades e a ação indicada para evitar que um
treinamento inadequado seja realizado é fazer com que a mão-de-obra que irá trabalhar no
local faça um treinamento em uma empresa que opere em condições semelhantes. Quanto à
operação de equipamentos em particular sugere-se que seja agendado o treinamento
previamente junto aos fornecedores em uma data que tenha uma folga com relação ao dia de
início das operações. Como os equipamentos críticos oferecem bastante risco caso apresentem
falhas, indica-se fazer um estudo nos terminais semelhantes, buscando a identificação de
quais são tais equipamentos e uma posterior contratação para manutenção dos mesmos.
As lanchas serão as responsáveis por todo o transporte para saída e chegada do
terminal já que o mesmo será em alto mar, logo, se o projeto não for eficiente nesse quesito os
atrasos serão inevitáveis, seja durante a construção ou durante a operação do terminal. No dia
planejado pelo cronograma como limitante para a operação do terminal espera-se que toda a
equipe já esteja bem treinada e pronta a operar, entretanto, se esse treinamento não ocorrer a
tempo pode adiar o dia de inicio das operações e atrasar o projeto. Para a operação, a lancha
representará um fator fundamental, pois envolve todo o transporte para o terminal. Visando
diminuir os riscos de atraso no cronograma por causa disso, a ação aconselhada é um
detalhamento prévio dos horários que elas serão necessárias para garantir a disponibilidade

das mesmas. Outro fator importante é a presença de pessoal treinado e que esteja apto a operar
o terminal no dia planejado, para isso, deve-se executar a contratação e o treinamento seis
meses antes do início da operação.
Um empreendimento do tipo deste terminal exige que uma série de requisitos
ambientais sejam cumpridos para que sua operação seja liberada. Logo, se essas exigências
não forem observadas durante o projeto certamente criará uma situação de atraso do
cronograma. Para a questão da segurança, indica-se um estudo prévio sobre quais serão as
certificações ambientais necessárias e negociar quanto antes a emissão da Licença
Operacional (LO). Diante disso, foi confeccionada a tabela de Gerenciamento de riscos do
projeto de construção um terminal de regaseificação que está apresentada na figura 4.
Área

Risco

Ação

Não identificação das
responsabilidades

Elaborar um contrato
detalhado definindo tarefas e
responsabilidades.

Indisponibilidade de contratos
de prestação de serviços

Elaborar contratos
detalhando todos os
requisitos necessários.

Não atendimento pelos
fornecedores quanto aos
equipamentos

Exigir o preenchimento de
fichas técnicas completas.

Não realização de treinamento
prático e eficaz

Detalhar e contratar baseado
nas dificuldades práticas
encontradas nos terminais
com operações semelhantes.

Indisponibilidade do
fornecedor para o treinamento

Agendar previamente o
treinamento.

Ausência de contrato de
manutenção de equipamentos
críticos

Execução de um contrato
detalhado, baseando-se nos
equipamentos de terminais
com operações semelhantes.

Falta de contrato de lanchas

Fazer um contrato
detalhando as necessidades e
horários.

Indisponibilidade de pessoal
para treinamento

Contratar e treinar até seis
meses antes da operação.

Imposição de requisitos ou
condicionantes para operação

Negociar emissão de LO.

GESTÃO

MANUTENÇÃO

OPERAÇÃO

SEGURANÇA

Figura 4 - Gerenciamento de riscos do projeto de construção um terminal de regaseificação

6. Conclusões
Diante da análise das ações indicadas conclui-se que o gerenciamento de riscos reforça
a ideia central do gerenciamento de projetos que é o planejamento. Pode-se notar que se tais
atitudes forem tomadas o projeto tem maiores chances de cumprir o prazo planejado evitando

o aumento de custos e de tempo necessário. Além disso, é importante observar que
este conhecimento pode ser aplicado para qualquer projeto independente do
resultado que se deseja alcançar, afinal, todos desejam alcançar seu objetivo final com o
menor tempo, custo e maior qualidade possível e todos esses quesitos tem maior
chance de serem atendidos se forem bem planejados.
Diante do que foi analisado no estudo de caso, pode-se concluir que a empresa
segue diversas práticas sugeridas na literatura para uma boa gestão de projeto. O
gerenciamento de riscos realizado pode ser uma ferramenta para aumentar a chance
de sucesso do projeto e diminuir ou evitar a ocorrência de ameaças.
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APÊNDICE A – Entrevista
Área
Gestão

Manutenção

Operação

Segurança

Risco

A

B

C

Não identificação das responsabilidades

4

5

4

Desenhos técnicos que não atendem a NR

3

3

4

Indisponibilidade de contratos de prestação
de serviços

5

5

3

Documentos perdidos ou danificados

3

1

2

Não atendimento pelos fornecedores quanto
aos equipamentos

5

4

4

Não realização de treinamento prático e
eficaz

4

5

4

Indisponibilidade do fornecedor para o
treinamento

5

3

5

Ausência de contrato de manutenção de
equipamentos críticos

5

5

5

Falta de contrato de lanchas

5

4

5

Indisponibilidade de pessoal para
treinamento

5

4

4

Não atendimento a legislação de SMS

4

3

3

Ausência de um plano de manutenção,
segurança e emergência

3

3

3

Imposição de requisitos ou condicionantes
para operação

5

4

4

