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Resumo 

Problemas relacionados à excessiva utilização de combustíveis fósseis trouxeram aos dias 

atuais a constante procura de substitutos viáveis. Entre esses, está a energia eólica offshore. Este 

trabalho tem como objetivo principal analisar e propor um modelo para a gestão de riscos em 

projetos de implementação de aerogeradores offshore na costa do Brasil. Utiliza-se estudo 

exploratório de abordagem qualitativa a partir de levantamentos bibliográficos e aplicação de 

questionário para especialistas. Inicialmente será demonstrada a situação atual da energia 

eólica, posteriormente realiza-se a fundamentação teórica a partir de três métodos: PMI® Guide 

do Project Management Institute, Prince2® e ISO 31000. Realiza-se um comparativo entre 

esses métodos e após a verificação de alguns pontos, conclui-se que existem semelhanças, bem 

como grau de importância, aplicabilidade e complementaridade para a gestão de riscos. 

Diversos riscos relacionados à área foram listados para servir de base para a análise 

comparativa. Acredita-se que este trabalho possa auxiliar futuros estudos de viabilidade para a 

implementação de projetos nessa área. 
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Abstract 

Problems related to the excessive use of fossil fuels have brought to the present day the constant 

search for viable substitutes. Among these, is the offshore wind energy. This work has as main 

objective to evaluate and propose a model for risk management at offshore wind turbine 

implementation in the Brazilian coast. It is an exploratory study of a qualitative approach, 

based on bibliographical surveys and the application of a questionnaire to specialists. Initially, 

it will be to demonstrate the current situation of wind energy, later the theoretical basis is 

realized from three methods:: Project Management Institute's PMI® Guide, Prince2® and ISO 

31000. A comparison is made between these methods and after checking some points, we 

conclude that there are similarities, as well as degree of importance, applicability and 

complementarity for risk management. Several risks related to the area were listed in order to 

serve as the basis for the comparative analysis. It is believed that this work can help future 

feasibility studies for the implementation of projects in this area. 
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1. Introdução 

A preocupação com as questões ambientais em especial o efeito estufa, vem estimulando 

pesquisas e busca por tecnologias para produzir energias sustentáveis. Por isso, as fontes 
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renováveis terão participação cada vez maior na matriz energética global, uma vez que o setor 

de energia é responsável por cerca de dois terços das emissões globais de gases do efeito estufa 

(GEE), segundo estudos da Global Wind Energy Council (GWEC, 2016). As políticas 

energéticas mundiais, baseadas na utilização de combustíveis fósseis como principal 

componente da matriz energética, começassem a sofrer uma revisão no sentido de buscar fontes 

alternativas para suprir a escassez crescente destas fontes. A energia eólica é uma abundante 

fonte de energia renovável, limpa e disponível em quase todos os lugares. É obtida pela energia 

cinética contida nas massas de ar em movimento. Recentes tecnologias (sistemas avançados de 

transmissão, melhor aerodinâmica, estratégias de controle e operação das turbinas, etc.), têm 

reduzido custos e melhorado o desempenho e a confiabilidade dos equipamentos. O custo dos 

equipamentos, um dos principais entraves ao aproveitamento comercial, reduziu-se 

significativamente nas últimas duas décadas. O investimento global em fontes renováveis de 

energia alcançou valores recordes em 2015 sendo este o ano com maior instalação de fontes 

renováveis na matriz energética mundial, sendo instalado cerca de 147 GW, com destaque para 

a energia eólica com a maior potência instalada no mundo em 2015 (REN21, 2016). O 

crescimento da indústria alinhado com a estabilidade regulatória do setor proporciona menor 

incerteza para os investimentos em geração de energia. Assim sendo, o governo brasileiro em 

conjunto com a indústria eólica estabeleceu uma meta de alcançar 24 GW de energia eólica em 

2024, cobrindo 11% da capacidade de geração do Brasil (GWEC, 2015; ABEEOLICA, 2015; 

EPE, 2015). A indústria eólica brasileira tem como chave continuar o desenvolvimento do setor, 

a fim de manter o Brasil entre os dez principais mercados de energia eólica a nível mundial 

(ABEEOLICA, 2016). A utilização de metodologias para a gestão de riscos é um ponto 

fundamental no planejamento destes empreendimentos, que consiste em uma etapa preliminar 

para viabilizar um projeto, assegurando a sua rentabilidade e a não existência de entraves. Este 

trabalho visa compreender a importância e propor um modelo para gestão de riscos em projetos 

de implementação de aerogeradores offshore no Brasil. Serão comparadas as principais 

metodologias disponíveis, sugerindo um direcionamento para mapeamento de riscos para 

implementação do projeto, considerando impactos ambientais, econômicos e operacionais. 

 

2. Energia Eólica Offshore  

A maioria da geração de energia elétrica através de parques eólicos offshore se 

encontram na Europa, mas países da Ásia e Estados Unidos também investem no setor. 

Segundo o relatório do Navigant Research (2017), 
A indústria eólica global instalou uma estimativa de 3,3 GW de nova capacidade 

offshore por ano em 2017. Enquanto o mercado eólico em terra é maior em termos de 

capacidade total de megawatts adicionada anualmente, a energia eólica offshore está 

crescendo mais rapidamente. Prevê-se que cresça a uma taxa de crescimento anual 

composta de 11,1% entre 2017 e 2022, em comparação com taxas de crescimento de 

um dígito para a energia eólica onshore.. 

 Dados de 2017 da GWEC (Global Wind Energy Council–Conselho Global de Energia 

Eólica) demostrou que cerca de 84% de todas as turbinas offshore do mundo, estão localizadas 

nas águas de 11 países europeus e, o restante das instalações ficam divididas entre a China, 

Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Taiwan e Vietnã. Conforme apresenta o Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Capacidade global de geração eólica offshore acumulada 2011-2017 

 
Fonte: GWEC (Global Wind Energy Council – Conselho Global de Energia Eólica), 2017 

Segundo a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), existem muitas 

justificativas para se investir em offshore no Brasil e a principal delas é o nosso potencial dado 

os ótimos, conhecidos pela trajetória positiva onshore. Atualmente temos apenas dois Atlas 

Eólicos que avaliaram o potencial eólico offshore, o atlas da Bahia e do Rio Grande do Sul. O 

potencial eólico offshore é bastante elevado, pois os ventos no mar são geralmente mais fortes. 

Apesar disso, trata-se de uma área ainda não explorada e, portanto, uma oportunidade de 

obtenção de vantagem competitiva para aqueles que avançarem nessa discussão. Além disso, 

os projetos offshore podem contribuir com aquisição de tecnologia para o país, expansão da 

geração limpa, cumprimento dos objetivos sustentáveis e de clima firmados pelo Brasil. Apesar 

das poucas referências nacionais, a ABEEólica está acompanhando o assunto e está 

promovendo discussões com a convocação de especialistas inclusive mundiais para elaborar 

uma agenda positiva e de prospecção para a energia eólica offshore. Segundo a ABEEólica em 

resposta ao questionário, existe ainda um projeto de P&D da ANEEL com uma planta piloto da 

Petrobrás eólicos. De acordo com engenheiro João Marcos Lima profissional do setor; embora 

exista grande potencial ainda a ser explorado no continente, o potencial offshore já poderia  

começar ser explorado. A realidade mostra que os sítios mais promissores estão se esgotando, 

com pouco mais de 10 GW de potência instalada e 8 GW a serem entregues nos próximos anos, 

parques eólicos com fatores de capacidade acima de 45% deverão ser cada vez mais raros. 

Até o momento, não se observou nenhum documento oficial que abordasse o tema. Há 

pouco mais de dois anos, no evento Brasil Wind Power, uma apresentação da empresa de 

pesquisa energética revelou que, em 2050, o Brasil contaria com 80 GW de potência instalada 

em energia eólica. Acredita-se que seja possível atender essa estimativa apenas ser for 

explorado o potencial marítimo. (Engenheiro João Marcos Lima em resposta ao questionário).  

Segundo Jean Paul Prates em entrevista para Pedro A. Teixeira do Canal energia (2018), 
Para Prates, diretor-presidente do CERNE (Centro de Estratégias em Recursos 

naturais e Energias) e presidente do Sindicato de Empresas do Setor energético do Rio 

Grande do Norte, apesar do Brasil ter uma grande extensão territorial para produção 

onshore, devem ser discutidas em 2018 políticas para regulação do setor devido à falta 

de regras atualmente.  
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O enorme potencial eólico offshore brasileiro considerando toda a zona econômica 

exclusiva pode ser verificado segundo dados do estudo realizado pelo INPE (Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais) o qual utilizou as informações do satélite QuiksCAT1 entre os anos de 

1999 e 2009 para realizar os cálculos. O estudo demonstrou que o potencial eólico offshore é 

mais de 10 vezes superior ao onshore e pode ter uma capacidade total de 3,5 mil giga-watts de 

potência. Se considerar as zonas até 100 metros de profundidade, o potencial de geração é de 

636 giga-watts, ou seja, cinco vezes maior em relação a capacidade instalada no país. 

A Statoil (empresa estatal petrolífera norueguesa, com atuação no Brasil), desenvolveu 

um mapa mundial de oportunidades de exploração eólica offshore; o Brasil juntamente com 

Austrália, índia e sul da África, tem potenciais a longo prazo. As áreas na costa brasileira com 

maior potencial de geração devido a magnitude do vento que variam entre 7 a 12 metros por 

segundo ficam nos seguintes estados: Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Rio 

grande do Sul e Santa Catarina. Sendo Sergipe e alagoas com maior amplitude do vento e, na 

costa de São Paulo foi menor. O mapa mundial é demonstrado conforme a Figura 1. 

 

Figura 1 – Mapa Mundial de Oportunidades offshore da Statoil 2017 

 
Fonte: Canal Energia, 2018 

 

A Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), respondendo ao questionário 

o por que o Brasil não investe no setor eólico offshore embora seja uma tendência em diversos 

países, recebemos a seguinte resposta: 
Dentre as dificuldades para se investir em offshore do Brasil, principalmente estão 

ainda os elevados custos de instalação e gargalos de infraestrutura gerais do país. 

Além disso, apesar de termos uma indústria nacional e tecnologia de aerogeradores, a 

produção offshore ainda não é executada localmente.  De qualquer forma, a alternativa 

offshore não chega se inviabilizar, mas segue inexplorada uma vez que ainda existem 

oportunidades onshore já consolidadas, competitivas e sem muitos entraves. Isso 

porque o nosso principal sistema de contratação de energia é via leilões de energia 

que tem objetivo de garantir menor custo para o sistema. 
 

2.1. Estratégia de gerenciamento de riscos segundo PMI® 

Para Moraes (2016), gestão de riscos visa antecipar possíveis adversidades que podem 

comprometer a organização. Davood (2018 apud Project Management Institute, 2004) cita que 

                                                           
1 QuikSCAT(Quick Scatterometer - Rápido Escaterômetro) é um satélite de micro-ondas  especializado que media a velocidade 

e direção do vento próximo à superfície sob todas as condições climáticas e de nuvens sobre os oceanos da Terra. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Escater%C3%B4metro&action=edit&redlink=1
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“risco é considerado como um evento incerto ou condição que, caso ocorra, tem um impacto 

positivo (oportunidade) ou negativo (ameaça) nos projetos”. Segundo este, a principal função 

do gerenciamento de riscos é identificar, avaliar e controlar os riscos para haver sucesso no 

projeto. No PMBOK® Guide 5ª Edição (Project Management Body of Knowledge), o 

gerenciamento de riscos é posto como uma das dez áreas do gerenciamento de projetos, que 

visa planejar, identificar, qualificar, quantificar, responder e monitorar os riscos do projeto. 

Vargas (2014) cita que o gerenciamento de riscos fornece uma oportunidade de alinhar junto a 

equipe, os conceitos e a natureza do projeto, facilitando a identificação de potenciais ameaças 

e oportunidades e as suas respostas. A figura 2 mostra os processos provenientes do PMBOK® 

Guide 6ª Edição o qual mudou o nome de controlar os riscos para monitorar os riscos e 

adicionou implementar Respostas aos riscos. Segundo Montes (2018), as atividades dentro 

desse processo já existiam, mas eram realizadas no processo “Orientar e gerenciar o trabalho” 

do projeto, aplicando as respostas planejadas no processo planejar as respostas aos riscos. 

 

Figura 2 – Gerenciamento de Riscos 

 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 

2.2. Gestão de Riscos Segundo Prince2® 

O PRINCE2®, Projects In a Controlled Environment (projetos em um ambiente 

controlado) é um método não proprietário, com origem no Reino Unido, na década de 1970. 

Hoje é considerado um dos principais métodos para gerenciamento de projetos no mundo. Com 

relação a seu uso e comparação com o PMBOK®, Angelo e Lukosevicius (2016, p.13) pontuam: 
Um esclarecimento muito importante é a diferenciação entre método e boas práticas. 

O método é um passo a passo das atividades gerenciais dentro de um projeto. Já as 

boas práticas guiam o conhecimento de gerenciamento de projetos. O PRINCE2 é um 

método e o PMBOK Guide um conjunto de boas práticas. Desta forma, os dois se 

complementam. Enquanto o PMBOK Guide foca no "o que" fazer, o PRINCE2 se 

encarrega do "como" fazer. 

Para PRINCE2® (2011, p. 81), “o propósito do tema Risco é identificar, avaliar e 

controlar as incertezas e, como resultado, aumentar a capacidade de êxito do projeto”. Angelo 

e Lukosevicius (2016, p. 105) alertam que: “PRINCE2® aponta para a necessidade de trabalhar 

em linha com a estratégia da organização”. A estratégia de gerenciamento de riscos deve ser 
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baseada na política da organização e aqui, dois conceitos devem ser utilizados: o apetite de risco 

da organização e a tolerância de riscos, sendo que o primeiro se refere à organização e o segundo 

ao projeto. A estratégia de riscos também pode indicar um orçamento de riscos, com 

mecanismos para controlar e avaliar o seu uso durante as fases do projeto. 

Em PRINCE2®, (2011, p. 82) temos: 
"A política de gerenciamento de riscos de uma organização deve comunicar como o 

gerenciamento de riscos será implementado na organização para apoiar a realização 

de seus objetivos estratégicos. isso incluirá informações como o apetite para riscos da 

organização (a atitude única de uma organização em relação a assumir riscos, que por 

sua vez determina a quantidade de riscos que considera aceitável), tolerâncias de risco, 

procedimentos para escalação, e papeis e responsabilidades definidos". 

 

2.3. ABNTNBR ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos 

Segundo a norma ABNTNBR ISO 31000:2018, esta tem como objetivo fornecer 

diretrizes para o gerenciamento de riscos, gerando valor e melhoria contínua para todo tipo, 

tamanho, setor e níveis de uma organização ou setor. Pode ser usada ao longo do tempo 

facilitando na tomada de decisões fundamentadas e alcance de objetivos; o gerenciamento inclui 

o comportamento humano, cultura, fatores externos e internos da organização. O gerenciamento 

de risco é baseado em três componentes: princípios, estrutura e processos; estes podem ser 

adaptados e melhorados conforme as necessidades e particularidades do setor ou negócio a ser 

estudado. A Figura 3 mostra as bases do gerenciamento de riscos. 

 

Figura 3 – Base do Gerenciamento de Riscos 

 
Fonte: ABNTNBR ISO 31000, 2018 

 

3. Metodologia 

Esta pesquisa consiste em um estudo exploratório, de abordagem qualitativa que utiliza 

revisão de literatura, levantamento de dados, publicações e aplicação de questionário sobre o 

tema. A abordagem qualitativa é utilizada para fomentar o embasamento teórico, aprofundando 

os conhecimentos publicados a respeito do setor e os métodos de gestão de riscos, utilizando 

para tanto a revisão da literatura.  Foi realizada uma revisão seletiva da literatura sobre gestão 

de riscos, nomeadamente os conceitos e/ou métodos do Project Management Institute (PMI), 

do Projects In Controlled Environments (PRINCE) e da norma ABNTISO 31000:2018 de 
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Gestão de Riscos. Sobre energia renovável, foram utilizadas publicações acadêmicas e de 

órgãos de referência como a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Associação 

Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), Global Wind Energy Council (GWEC). 

Outrossim, a aplicação do questionário com especialistas do setor de energias 

renováveis, foi enviado via correio eletrônico para demonstrar de forma mais incisiva a 

importância desta pesquisa e, buscar maior esclarecimento acerca do tema, haja vista que 

ainda não existe uma ampla variedade de publicações e pesquisas no Brasil. A seleção dos 

respondentes do questionário se deu de maneira intencional sendo as questões enviadas à 

Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), e ao engenheiro João Marcos Lima, 

que tem formação acadêmica, e ampla experiência profissional no setor. Quanto aos temas 

abordados no questionário, foram pontuados: 

• Diversificação das fontes de energia no Brasil 

• Investimento em parques eólicos offshore no Brasil 

• Posição do Brasil no setor eólico offshore versus outros países 

• Importância da Gestão de Riscos 

• Utilização de método de Gestão de Riscos 

  

4. Analise dos Resultados 

4.1. Comparativo dos Métodos 
 

O PMI®, PRINCE2® e a ABNTISO 31000 abordam a importância da gestão de riscos 

pela imprevisibilidade existente em projetos, e propõem métodos com aplicação sistemática de 

processos para a gestão e respostas adequadas ao tipo de risco (ameaças ou oportunidades). 

Entende-se que os métodos PMI®, PRINCE2® e a norma ABNTISO 31000 são complementares 

e não possuem conceitos divergentes. Embora o número e nomes dos processos de 

gerenciamento de riscos sejam diferentes, é comum a visão de que é preciso planejar a gestão, 

levantar os riscos, planejar e implementar respostas, com monitoramento contínuo. 

Sobre os princípios para a gestão de riscos e o engajamento, as três instituições colocam 

a importância da organização definir a estratégia da gestão de riscos, de acordo com o seu perfil, 

que pode ser mais conservador ou de maior tolerância ao risco, e que o acompanhamento da 

execução do planejamento deve ser feito com o envolvimento de todas as áreas interessadas 

(stakeholders), sendo o PRINCE2® mais incisivo quanto a este envolvimento. Ainda sobre a 

gestão de riscos, temos em PMI® um conceito de aplicação mais focada em projetos, em 

PRINCE2® orientações para continuar a gestão mesmo após a implementação do projeto, sendo 

um dos passos do encerramento do projeto uma recomendação para ações subsequentes 

relacionadas ao risco. Isto se reflete na quantidade de temas/processos em que há menção a 

gestão de riscos em cada uma das publicações (3 de 5 ciclos de vida no PMBOK® e 6 de 7 

macroprocessos em Gerenciando projetos de sucesso com PRINCE2®). Já a norma ISO 31000, 

coloca a gestão dos riscos como necessária em toda a gestão da organização, viés justificado já 

que a publicação se dedica exclusivamente ao tema gerenciamento de riscos. A estrutura das 

publicações, com as divisões dos capítulos e distribuição dos conceitos reflete as questões 

colocadas acima, sendo que após uma rápida contextualização, o PMBOK® já passa para os 

processos, em PRINCE® além da contextualização há ênfase na questão da estratégia e dos 

registros, antes de detalhar objetivamente os processos; na ABNTISO 31000 há relevância na 

contextualização, nos princípios e na estrutura organizacional antes de chegar aos processos. 

A Tabela 1 faz um comparativo entre os principais pontos presentes nestes métodos. 
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Tabela 1 – Comparativo sobre Riscos: PMI® versus PRINCE2® versus ABNTISO 31000 

Item PMI® PRINCE2® ABNT ISO 31000:2018 

Origem e aplicação Estados Unidos, com 

aplicação Mundial 

Reino Unido, com aplicação 

Mundial 

Suíça, traduzida e adaptada 

para utilização no Brasil, 

com princípios de aplicação 

universalistas 

Gestão de Riscos X 

Organização 

Gestão de Riscos inserida 

nos projetos e programas 

Gestão de Riscos inseridas 

nos projetos e programas e 

com indicação para 

utilização pós 

implementação 

Gestão de Riscos inseridas 

nos projetos e programas e 

com indicação para 

utilização na gestão 

organizacional 

Gestão de Riscos X Gestão 

de Projetos 

Presente em 3 das 5 fases 

do ciclo de vida do projeto 

Presente em 6 dos 7 

processos cronológicos do 

método 

Como esta Norma é 

exclusiva sobre riscos, está 

presente em todo o conteúdo 

Estrutura do tema Risco 

na publicação 
• Contextualização 

• Gerenciamento 

(Processos) 

• Contextualização 

• Estratégia 

• Registro 

• Gerenciamento 

(Processos) 

• Contextualização 

• Princípios 

• Estrutura 

• Processos 

Processos 7 Processos 

• Planejar o 

gerenciamento 

• Identificar 

• Realizar a análise 

qualitativa 

• Realizar a análise 

quantitativa 

• Planejar as respostas 

• Implementar respostas 

• Monitorar os riscos 

5 Processos 

• Identificar 

• Avaliar 

• Planejar 

• Implementar 

• Comunicar 

7 Processos 

• Comunicação e 

consulta 

• Escopo, contexto e 

critério 

• Avaliação 

• Análise 

• Tratamento 

• Monitoramento e 

análise crítica 

• Registro e relatos 

Visão do Processo de 

Gerenciamento de Riscos 

como iterativo 

Sim, mas ainda restrito às 

áreas de conhecimento onde 

há processos relacionados 

aos riscos 

Sim, com alta relevância 

durante todo o projeto 

Sim, com alta relevância 

durante todo o projeto 

Visão de Riscos como 

Ameaças ou 

Oportunidades 

Sim Sim Sim, também utilizando os 

termos "consequências 

danosas ou não" 

Engajamento dos 

Stakeholders na Gestão de 

Riscos 

Alta Alta Alta 

Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2018 
 

4.2. Modelo para Projetos de Aerogeradores Eólicos Offshore  

PMI® e PRINCE2® são métodos utilizados mundialmente, a norma ABNTISO 31000 

também se coloca como utilização genérica, portanto, estes métodos podem ser aplicados em 

projetos de aerogeradores Offshore no Brasil. Devido as particularidades de um setor com 

ampla regulamentação, alto custo de implementação e alta dependência de questões ambientais, 

realizar um gerenciamento de riscos intenso e consistente e um fator crítico de sucesso.  

 

4.3. Indicação e Personalização de Algumas Ferramentas 

PMI®, PRINCE2® e a norma ABNTISO 31000 citam ferramentas que podem ser 

utilizadas na gestão de riscos e colocam a importância de quantificar, qualificar e categorizar 

os riscos para possibilitar a gestão, uma vez que ter respostas a todas as incertezas dispenderia 

tempo e custos excessivos. Os métodos para gerenciamento de riscos são universalistas e, para 
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a maioria das ações e/ou ferramentas sugeridas não há necessidade de adequações para a 

empresa ou projeto. Por exemplo, as implementações de resposta a ameaças e oportunidades 

passam pelo perfil de tolerância a risco da empresa, mas não se faz necessário ter mais ou menos 

tipos de respostas ou criar tipos além dos amplamente sugeridos (Evitar/Explorar, 

Reduzir/Aumentar, Transferir, Retroceder, Compartilhar, Aceitar/Rejeitar). Outros exemplos 

como o uso de uma matriz de probabilidade, ou do método de Monte Carlo ou ainda de árvore 

de decisão, normalmente seguem modelos padrões. Durante a revisão de literatura, várias 

ferramentas foram mencionadas relacionando alguns nomes; os autores costumam também citar 

a própria quantidade de centenas de ferramentas que podem ser utilizadas de acordo com as 

preferências da empresa, sem elencá-las ou se aprofundar sobre elas. Por outro lado, também 

se percebe que além da indicação de estratégias próprias quanto a tolerância aos riscos, há uma 

preocupação dos autores em indicar a personalização das categorias de riscos para trazer itens 

específicos do negócio ou projeto em questão para que não haja o inconveniente de esquecer 

algo pertinente. Após os estudos sobre PMI®, PRINCE2® e a norma ABNTISO 31000 e sobre 

o setor de energia eólica offshore, este trabalho entende que para não deixar nenhum risco 

relevante de fora do gerenciamento é importante personalizar uma estrutura analítica de riscos 

(EAR), com pontos de atenção para categorias já comumente utilizadas e com a inserção de 

categorias próprias que guiarão o processo de identificação dos riscos. 

 

4.3.1. Ferramentas para Identificação dos Riscos 

PMI®, PRINCE2® e a ABNTISO 31000 sugerem ser conveniente a adaptar o processo 

aos diferentes contextos a que a organização pode estar. Quanto à análise de Riscos, tanto o 

PMBOK® como a publicação PRINCE2® sugerem a utilização de EAR – Estrutura analítica de 

Riscos, para a identificação antecipada e categorizada de uma série de potenciais riscos no 

projeto. Entre as particularidades para a implementação de projetos de aerogeradores offshore 

no Brasil, há a mediação do mercado pelo governo, a sazonalidade da demanda, a pouca 

maturidade na captação de energia eólica offshore e a não regulamentação específica para o 

setor. Motivos estes suficientes para que ao realizar o mapeamento de riscos, sejam 

considerados fatores externos e internos. Este trabalho sugere uma EAR personalizada para 

gestão de riscos em projetos de aerogeradores offshore no Brasil, conforme Figura 4, Figura 5 

e Figura 6. 

Figura 4 – EAR – Macro Categorias 
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Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2018 

Figura 5 – EAR– Riscos Externos 

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2018 

 

Figura 6 – EAR – Riscos Internos 

 
Fonte: Desenvolvido pelos autores, 2018 

 

Para os Riscos Externos, propõe-se a divisão entre as categorias: 

Regulamentação/Governo – Como a geração e distribuição de energia tem forte 

regulação e intermediação do Governo, sendo impossível aturar neste setor sem a permissão 

estatal, julga-se necessário dividir esta categoria nas seguintes subcategorias: Lei de licitações, 

regulamentação do setor de energia, regulamentação específica para a captação de energia 

eólica offshore, presença de estatais no setor de energia e Aneel – Agência Reguladora. 

Economia – Variações econômicas interferem em qualquer projeto, mas para a questão 

de energia, entende-se que deve haver uma atenção especial a variações de demanda, que podem 

ser geradas por todos os outros segmentos, da produção de bens de consumo primários à 

prestação de serviço há utilização de energia. Se em períodos de recessão se produz menos há 

menos demanda para esta utilização. Outro ponto de atenção aqui é a precária infraestrutura da 

malha de transporte brasileira, que pode influenciar muito na implementação de um parque 
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eólico que possui alto grau de dependência de logística para transporte de peças para a sua 

construção. Com isto, sugerem-se as seguintes subcategorias: Variação cambial, Variação de 

demanda por motivos econômicos, Variação do custo de produção, Variação do valor da tarifa 

para o consumidor final e Infraestrutura da malha de transporte. 

Meio Ambiente/Clima – Esta é outra categoria importantíssima para o setor que depende 

das variações climáticas diariamente e pode sofrer impacto com desastres ambientais. Ressalta-

se aqui também a alteração das estações do ano, que gera mudanças sazonais e cíclicas nos 

padrões de consumo. As subcategorias propostas são: Legislação ambiental, Variação na 

intensidade do vento, Variações marítimas, Variação de demanda por causa das estações do ano 

e Desastres ambientais. 

Concorrentes – As subcategorias propostas são o processo licitatório e a expertise dos 

concorrentes, que serão determinantes para que o projeto possa ou não sair da fase de 

preparação para a licitação para a implementação do parque eólico de fato. 

Fornecedores – Quanto aos fornecedores não há particularidades quanto a subcategorias, 

aqui sugeridas: Expertise dos fornecedores, Cumprimento das especificações técnicas, 

Cumprimento de prazos e logística. O ponto de atenção fica por conta do ineditismo do modelo 

de captação e distribuição de energia eólica offshore no Brasil. 

Grupos de Pressão – Considera-se muito comum que haja comoção da opinião pública 

sobre a implantação de usinas para geração de energia, por causa dos impactos para o meio 

ambiente e para as comunidades próximas, por isto, sugere-se as subcategorias: Associações de 

defesa do meio ambiente e Comunidade da região. 

Quanto a Riscos Internos, propõe-se a divisão entre as categorias: 

Técnicos, com as subcategorias praticamente padrão - Requisitos, Tecnologia, 

Complexidade, Desempenho, Qualidade, Logística e Construção do Parque. A particularidade 

aqui é por se tratar de um setor dependente de licitação, então entende-se que é necessário 

cumprir fielmente os requisitos técnicos do edital e calcular todos os riscos desta área antes 

mesmo de saber se a concorrência será ganha ou não. 

Organizacional - para esta categoria também não foram propostas subcategorias que já 

não sejam amplamente consideradas. Sugere-se Financiamento, Custos, Recursos Humanos e 

Mudança organizacional. Os grandes pontos de atenção são para o custo extremamente alto 

para viabilizar um parque aerogerador offshore e a necessidade de oferecer o produto a um 

preço competitivo o suficiente para ganhar a licitação e para Recursos Humanos, já que o 

ineditismo deste setor leva a necessidade de altos investimento em qualificação. 

Legal – Com as subcategorias Contratos, Ações de terceiros e Ações contra terceiros, 

sem sugestão de personalização. 

Gerenciamento de Projeto – Com as categorias padrão Estimativas, Planejamento, 

Controle, Comunicação, Recursos, também sem sugestão de personalização. 

Na EAR de Riscos Internos, este trabalho sugere duas categorias para acompanhamento 

pós entrega da implementação da parte física do parque eólico offshore, mas que devem ser 

considerados desde a fase de proposta para a licitação, pois a expectativa de retorno dos 

investimentos é de longo prazo. Sendo assim estratégias comerciais e operacionais passam 

também pela gestão de riscos como fator crítico de sucesso. Estas categorias são: 

Comercial – Com as subcategorias Estabilidade dos parceiros, Condições de pagamento 

e Riscos econômicos, este último devendo considerar as variações já apontadas anteriormente 

como uma das categorias de risco externo, mas que trarão impacto na dinâmica comercial da 

empresa e por isto devem ser levantados sob a ótica do dia a dia. 

Operacional – Manter a operação de parque eólico offshore requer uma administração 

muito atenta com práticas que levarão certo tempo até se consolidarem, novamente com a 

questão do ineditismo trazendo insegurança, por isto sugere-se as subcategorias: Questões 

trabalhistas, Desempenho, Logística, Qualidade, Manutenção e Riscos ambientais, este último 
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devendo considerar as variações já apontadas anteriormente como uma das categorias de risco 

externo, mas aqui com foco em operação. 

Colocadas estas categorias há o desafio de levantar os riscos para cada uma delas. Como 

dito anteriormente, há centenas de ferramentas citadas por autores da área de projetos, mas este 

trabalho chama a atenção para duas ferramentas (PESTLE e SWOT) e uma técnica (DELPHI) 

que são adequadas para realizar este levantamento com a exigência necessária. 

A análise PESTLE (political, economic, socio-cultural, technological, legal 

and environmental, ou, em português, político, econômico, sociocultural, tecnológico, legal e 

ambiental) é tipicamente usada na estruturação de um novo negócio e dentro do processo 

de planejamento estratégico. Por isto, entende-se que é adequada sua utilização neste tipo de 

projeto. Em projetos, pode ser utilizada para planejamento de riscos, mapeando fatores: 

• Políticos: tendências políticas e o posicionamento dos líderes que podem 

influenciar o segmento; 

• Econômicos: movimentos do mercado que podem ser positivos ou negativos 

para o negócio; 

• Socioculturais: as características humanas gerais da comunidade em que o 

negócio está inserido e que podem afetar seu desempenho; 

• Tecnológicos: tendências associadas a inovações tecnológicas de todos os 

gêneros; 

• Legais: legislação relacionada ao segmento; 

• Ambientais: questões relacionadas a regulamentação ambiental, 

sustentabilidade e gestão de resíduos. 

A análise SWOT (strengths, weaknesses, opportunities e threats, ou, em português, 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) é uma ferramenta para análise do ambiente interno 

e externo no qual o negócio ou projeto está inserido, elencando aspectos positivos e negativos. 

Há a divisão dos fatores em quatro quadrantes: 

• Forças: vantagens internas da empresa em relação às concorrentes; 

• Fraquezas: desvantagens internas da empresa ou áreas que precisam de melhoria 

em relação às concorrentes; 

• Oportunidades: tendências externas que podem ser aproveitadas; 

• Ameaças: movimentos externos que podem ter impacto negativo sobre o seu 

negócio. 

Recomenda-se a utilização de SWOT na implementação de aerogeradores offshore no 

Brasil, pelo entendimento de que ao classificar os riscos como ameaças ou oportunidades, já 

contribui com o direcionamento das respostas a eles. Por trabalhar com visões internas e 

externas ao aplicar SWOT é possível que se deixe de perceber fatores externos com precisão. 

Isso acontece porque os fatores internos estão muito mais próximos da equipe e geralmente 

chamam mais atenção, fazendo com que a análise fique incompleta. Por isto é recomendável 

realizar primeiramente uma análise PESTLE, focada no ambiente externo, e depois trazer os 

resultados para dentro da SWOT, garantindo uma visão mais ampla e integrada para identificar 

com mais precisão os riscos pertinentes a projetos nesta área. 

Pelo ineditismo de projetos de aerogeradores offshore no Brasil, este trabalho 

recomenda que tanto a análise SWOT, como a PESTLE sejam feitas com a participação de 

especialistas do setor e que já tenham trabalhado em projetos desta natureza, e de profissionais 

com expertise em outras formas de captação de energia offshore, para benchmarking. 

Além disso, recomenda-se como método de aplicação a técnica Delphi. Segundo Wright 

e Giovinazzo (2000) a técnica Delphi consiste na consulta de especialistas sobre acontecimentos 

futuros utilizando um questionário, aplicado de maneira anônima e isolada entre seus 

participantes, que é repassado continuas vezes com a finalidade de obter-se uma convergência 

de respostas. Segundo Wright e Giovinazzo (2000, página 1) “Pressupõe-se que o julgamento 
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coletivo, ao ser bem organizado, é melhor que a opinião de um só indivíduo”. Cabe ressaltar 

ainda que, segundo os autores, a técnica Delphi possui vantagens como prever situações em que 

há carência de dados históricos (caso de projetos de implementação de aerogeradores offshore 

no Brasil); eliminar fatores que acontecem em dinâmicas em grupo como o cancelamento de 

opiniões minoritárias ou opiniões de grandes grupos prevalecendo sobre a de pequenos. 

 

5. Conclusões 

Esta pesquisa pôde demonstrar as características relacionadas a gestão de riscos dos 

principais e mais atuais métodos para este fim. A importância da utilização destes métodos é 

fundamental para o conhecimento, mitigação e acompanhamento dos riscos relacionados aos 

projetos de implementação de aerogeradores offshore no Brasil, haja vista que projetos como 

este de alta complexidade e baixa bibliografia disponível tem na gestão de riscos uma base para 

compreender e dar respostas para a viabilidade ou não do projeto. 

A pesquisa das melhores práticas demonstrou relevante e ampla importância para o 

desenvolvimento deste trabalho, disponibilizando os fundamentos dos principais mecanismos 

para análise mais aprofundada e comparativa da aplicação ou não de cada metodologia 

estudada. 

Para fomentar e aguçar a discussão a despeito do tema implementação de aerogeradores 

offshore no Brasil, foi elaborado um questionário e, foi aplicado a um profissional de renome e 

experiência no setor de renováveis bem como para a ABEEólica enriquecendo o debate. 

Ao analisar e comparar as metodologias disponíveis para gestão de riscos, foram 

realizadas recomendações quanto sua aplicação para o tema, sendo as três metodologias 

importantes, aplicáveis e complementares para a gestão de riscos neste tipo de projeto. Percebe-

se ainda que a metodologia PRINCE2® se encarrega de como fazer enquanto que o PMBOK® 

o que fazer, ou seja, o primeiro é o método e o segundo, um conjunto de boas práticas.  

Ainda, foram elencados e classificados os principais riscos inerentes a instalação dos 

aerogeradores, com uma proposta de modelo de gestão de riscos. Foi apresentada uma Estrutura 

Analítica de Riscos, com divisão entre os riscos externos, sendo estes, relacionados ao governo, 

infraestrutura, clima, concorrentes, grupos de pressão, fornecedores e economia; e riscos 

internos, ou seja, técnico, organizacional, legais, gerenciamento do projeto, comercial e 

operacional. Estes foram identificados com propósito de servir de base para a análise 

comparativa, estudo e recomendação das principais metodologias disponíveis para a gestão de 

riscos aplicáveis ao setor. 

Atualmente não há regulamentação específica para a geração de energia eólica offshore 

no Brasil, somando-se a isto o fato de que a produção de energia é vendida por meio de leilão 

para o Governo Brasileiro que faz a mediação entre a produção e o consumo, entende-se que 

ainda não é possível começar um projeto para implementar Aerogeradores Offshore no Brasil. 

E quando houver a regulamentação e a abertura de licitação para esta área, ainda haverá pouco 

conhecimento técnico no país e um risco grande de adequações na legislação conforme forem 

sendo implementados parques eólicos offshore. 

Dados estes, a aplicação, comparação e estudo dos principais métodos como a ISO 

31000, PMI e PRINCE2 na gestão de riscos em projetos de aerogeradores offshore no Brasil 

desenvolvidos neste trabalho, corroboram e norteiam para futuros estudos de viabilidade 

técnica, econômica e gestão de riscos nessa área tão importante nos médio e longo prazos para 

diversificação das fontes energéticas e atendimento da demanda crescente por energia elétrica 

no Brasil.  
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