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Resumo 

A tomada de decisão foi incluída como uma habilidade interpessoal do gerente de projeto 

recentemente. A tomada de decisão, que é muito ligada ao conceito de risco pelo nível de 

incerteza intrínseco, possui um segmento prescritivo, com modelos, procedimentos e técnicas, 

e um segmento descritivo, que identifica como as decisões realmente são tomadas; sendo o 

primeiro segmento mais abordado em projetos. Em pesquisa recente, percebemos que o 

percentual de avaliações incorretas de riscos ainda é alto, assim como o nível de insucesso 

dos projetos. O conceito de risco é multidisciplinar, contemplando a visão individual, dos 

grupos, das organizações e da sociedade. Este ensaio visa comparar os procedimentos sobre 

riscos e decisões atualmente considerados como melhores práticas em projetos com o 

entendimento e consideração de outras disciplinas. Serão feitas três propostas de estudo, 

buscando a efetividade das decisões: a prática decisória real dos gerentes de projeto e o uso 

da intuição de decisores experientes; heurísticas e vieses mais utilizados; a influência da 

cultura e da comunicação organizacional na atitude frente aos riscos e na sua gestão. 

Palavras chave: Gerenciamento de riscos; Tomada de decisão; Vieses e heurísticas. 

 

 

1 Introdução 

As pessoas em todos os momentos tomam decisões que implicam em escolhas sobre o curto e 

longo prazo, o prazer e o dever, a razão e a emoção. Na gestão de projetos não poderia ser 

diferente: decidir sobre qual tecnologia optar, que controles utilizar, que competências serão 

necessárias, qual o melhor time, o que fazer internamente, o que deve ser comprado, que 

técnicas e processos utilizar, quais riscos aceitar, quais mitigar, etc. Todas essas decisões, que 

são feitas com algum nível de incerteza, são também impactadas sobre as atitudes perante o 

risco: assumir, evitar, ser neutro ou tolerante. 

Muito se discutiu na literatura sobre como melhorar o processo de tomada de decisão por 

processos estruturados e racionais (MARCH, 1988; THALER, 2000).  O objetivo  da análise 

de decisão através de processos estruturados é ajudar o decisor a pensar de forma sistemática 

sobre problemas complexos para melhorar a qualidade da decisão (CLEMEN,1996). Segundo 

esse autor, a análise de decisão consiste em um arcabouço  para lidar com decisões difíceis e a 

incorporação do julgamento subjetivo é muito importante. Nesse tipo de 

abordagem existe a decomposição do problema em partes menores e menos complicadas, pois 

o entendimento de cada parte e o posterior reagrupamento pode melhor representar a situação 

de decisão.  

A teoria da análise de decisão pode ser dividida, não muito rigorosamente, em dois ramos: 

teoria prescritiva e teoria descritiva (BAZERMAN, 2004, p.6). Na teoria prescritiva, os 

pesquisadores desenvolvem modelos e métodos que levem à tomada de decisão ótima. Essa 

teoria se baseia no conceito que os indivíduos tentam ser racionais em suas decisões, apesar 

do ambiente de incerteza. Na teoria descritiva, os pesquisadores descrevem como as decisões 
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realmente são tomadas, dentro das limitações de tempo, informação e critérios existentes, 

avaliando os julgamentos pessoais que são afetados por heurísticas e vieses cognitivos e 

emocionais. 

Na última versão do PMBOK (PMI, 2008) a tomada de decisão foi incluída como uma das 

habilidades interpessoais necessárias ao gerente de projeto.  O foco no detalhamento da 

tomada de decisão, neste livro, é no aspecto prescritivo, pois aborda a necessidade do gestor 

entender o processo decisório em suas etapas (definição do problema, definição de critérios, 

geração de solução do problema, idéias para ação, planejamento da ação de solução, 

planejamento da avaliação da solução e avaliação do resultado e do processo).  

Nesse sentido vemos o gerenciamento de riscos seguindo esta linha prescritiva, com seus 

processos específicos de planejamento, identificação, análise qualitativa, análise quantitativa e 

respostas aos riscos. As ferramentas desenvolvidas e discutidas na teoria prescritiva da análise 

de decisão também são sugeridas como boas práticas como: árvore de decisão, conceito de 

valor monetário esperado, simulações, análise de sensibilidade e cenário. Elas são usadas 

principalmente no processo de avaliação quantitativa dos riscos, que deve ser usado para 

riscos priorizados, avaliados como os mais impactantes aos objetivos do projeto (PMI, 2008). 

Na pesquisa de Benchmarking feita pelos capítulos dos PMI do Brasil (2008), 32% dos 

projetos poucas vezes atingem o objetivo do negócio. Por sua vez, 61% das empresas 

indicaram que o gerenciamento de riscos é realizado informalmente, conforme o interesse ou 

necessidade do responsável pelo projeto e 8% não tratam os riscos. Quanto aos problemas que 

mais ocorrem, em quinto lugar, com 47% de indicações, aparece o problema dos riscos não 

avaliados corretamente. Com o apoio da equipe do Benchmarking, estas duas constatações 

foram cruzadas, gerando a figura 1 na qual se pode perceber que mesmo quando se usa uma 

metodologia formal, o percentual de ocorrência de riscos fica em 39%. Comparando-se com 

os percentuais quando se trata informalmente (56%) ou não se trata (62%) os riscos, o valor 

de 39% pode ser considerado alto e indicativo de problema, pois era de se esperar que o 

percentual fosse menor. 

 

Figura 1 – Tipo de abordagem para gerenciamento de riscos x existência de riscos não avaliados corretamente 

Os processos de decisão não são programados, os decisores reduzem a decisão total em sub-

decisões para as quais encontram "formas de cortar caminho", usam processos 
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desestruturados que satisfazem, mas não maximizam os resultados da decisão (MINTZBERG 

et al; 1976). A estruturação da tomada de decisão tem dois aspectos que a torna complexa: os 

vieses e heurísticas individuais e o baixo grau de estruturação do mundo real, com incertezas, 

informações imprecisas e fragmentadas. 

Para KEENEY (2004) precisamos encontrar melhores formas de endereçar os aspectos soft da 

decisão, denominados como intangíveis e subjetivos. Segundo este autor, muito ainda deve 

ser feito para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. Ele ainda sugere sejam 

desenvolvidos conceitos, procedimentos  e treinamentos para ajudar o decisor a identificar o 

que é importante para ele. Esse ensaio procura discutir os conceitos de riscos de maneira 

ampla, com a finalidade de se propor temas de pesquisa que podem contribuir potencialmente 

para a prática gerencial, tentando encontrar caminhos para melhorar a decisão de projetos e 

minimizar os seus insucessos. 

2 Riscos e abordagens para sua gestão 

O risco tem uma origem controversa, entre tantas supostas origens ressaltamos a palavra árabe 

Risq, “algo do qual se pode extrair lucro”, e a palavra em latim Risicum, “o desafio colocado a 

um navegador por uma barreira de recifes” (TAYLOR-GOOBY; ZINN; 2008), que podemos 

ligar aos conceitos de oportunidade e riscos atualmente vigentes. 

Com o desenvolvimento da matemática da probabilidade, no século XVIII, pode surgir o 

seguro mercantil, primeira utilização do conceito riscos na área de negócios já que os 

impactos tornam-se previsíveis, com o cálculo do valor da carga, de acordo com as leis da 

chance, obtidos pela experiência dos eventos (TAYLOR-GOOBY; ZINN; 2008).  O conceito 

foi sendo utilizado cada vez mais em outras áreas devido a forte evolução tecnológica; 

mudança da situação da mulher na sociedade; diferentes modos de vida; globalização e 

flexibilização do emprego: riscos nos negócios, seguros pessoais, saúde, ambiente, crime. 

Nesse sentido, o foco é no perigo, dano, ameaça. 

Até meados do século XX, os grandes riscos eram bancados pelos governos, com a 

incapacidade deles de acompanhar financeira e tecnologicamente as necessidades da 

sociedade, surgiu a necessidade de que os indivíduos também assumissem riscos, gerassem 

novos negócios e novas empresas criando o conceito e o estímulo ao empreendedorismo. 

Assim a visão de risco como oportunidade e um modo de vida (esportes radicais) surge 

novamente no cenário.  

Atualmente, risco é estudado de maneira multidisciplinar, que pode ser dividido 

epistemologicamente em dois grupos de teorias (LUPTON, 1999): perspectiva da ciência 

cognitiva, que é uma abordagem centrada no indivíduo, e abordagem sócio-cultural, que parte 

da visão da sociedade e da cultura para o indivíduo. Elas serão detalhadas a seguir.  

2.1 Perspectiva da ciência cognitiva 

No quadro 1, temos o detalhamento de cada teoria da perspectiva da ciência cognitiva, cuja 

origem vem primeiramente da matemática e estatística, seguindo pela engenharia, atuária 

psicologia, epidemiologia e economia (TAYLOR-GOOBY; ZINN; 2008, LUPTON, 1999). 

A gestão de projetos utiliza mais a abordagem estatística probabilística principalmente na 

gestão de riscos e avaliações financeiras e econômicas dos projetos. Ela vem sendo criticada 

pela incapacidade de atender as crescentes incertezas que surgem na vida moderna, impedindo 

assim o cálculo da probabilidade do evento ocorrer (TAYLOR-GOOBY; ZINN; 2008, 

LUPTON, 1999). Choo (2001), com base em vários autores, afirma que elas são limitadas por 

características individuais, extensão do conhecimento, informações possuídas e por valores e 

propostas que podem, inclusive, divergir dos objetivos organizacionais. Ele cita que apesar 
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das pessoas pedirem informações e relatórios, muitas vezes, a tomada de decisão é feita em 

reuniões e conversas, e depois formalizada dentro de rotinas e rituais organizacionais. Esta 

abordagem também está ligada a teoria prescritiva da tomada da decisão, que visa identificar 

modelos e práticas para se obter uma decisão ótima para um problema. 

 

Quadro 1 – Perspectiva da Ciência Cognitiva em relação ao risco (TAYLOR-GOOBY; ZINN; 2008, LUPTON, 1999) 

A abordagem comportamental é o lado descritivo da tomada de decisão. As pessoas se 

guiam por regras práticas ou modelos mentais ao tomar suas decisões. São os atalhos para 

avaliar, calcular, pensar sobre um assunto. Estas estratégias, que buscam simplificar o 

processo de tomada de decisões, são chamadas de heurísticas. O termo é originário da palavra 

heuristique que tem o significado de „que serve para a descoberta; arte de fazer descoberta‟. 

As heurísticas, por um lado, podem agilizar a decisão, mas por outro, podem gerar erros 

sistemáticos por causa dos vieses cognitivos e emocionais derivados desse modelo 

simplificador. O viés é a visão parcial do problema, uma avaliação tendenciosa, que gera 

discrepância entre o julgamento que está sendo feito e a realidade a ser julgada. Os vieses que 

são gerados pelas heurísticas são chamados de cognitivos, que tem origem no modo como 

processamos as informações, como percebemos o mundo, como aprendemos. As heurísticas 

são (BAZERMAN, 2004): 

 Representatividade: é acionada quando temos que identificar a probabilidade de algo 

(evento ou pessoa ou objeto) pertencer a uma classe ou grupo. Tentamos avaliar o nível de 

similaridade das características principais de um evento que se enquadre em uma situação 

padrão já vivida. No entanto pode-se não avaliar adequadamente a quantidade de vezes que 

o mesmo problema pode ocorrer, pela interpretação errônea das suas chances de repetição. 

Alguns vieses decorrentes são: insensibilidade ao tamanho da amostra, na determinação da 

possibilidade de se obter um resultado específico, as pessoas avaliam a média de uma 

determinada situação, sem avaliar o tamanho da amostra que estão analisando, sendo que 

estatisticamente é muito mais provável que ocorram eventos aleatórios em amostras 

pequenas do que em amostras grandes, mas intuitivamente, as pessoas não consideram este 

fato, achando que um padrão ocorre sempre; interpretação errada da chance, as pessoas 

esperam que uma seqüência de eventos gerados em um processo randômico representará as 

características essenciais mesmo quando uma seqüência é curta (em milhares de jogadas a 

estatística mostra que 50% é cara e 50% é coroa, mas em 6 jogadas...); regressão à média, 

há uma tendência das pessoas acharem que os eventos extremos sejam seguidos por 

eventos similares, de maneira a permanecer no mesmo patamar, mas a probabilidade é de 
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que o próximo evento siga a média anterior desse tipo de evento ou até em uma situação 

oposta. 

 Disponibilidade: Julgamos o caso (evento, objeto, pessoa) com a associação e 

estruturas mentais que vem mais rápido à memória, à lembrança, recordando mais de 

eventos freqüentes, próximos ou que nos emocionaram fortemente. Os vieses são: 

facilidade de lembrança, um indivíduo julga a freqüência com que um evento ocorre pela 

disponibilidade de seus exemplos, um evento cujos exemplos são mais fáceis de recordar 

parece ser mais freqüente do que um evento com freqüência igual, mas cujos exemplos são 

mais difíceis de recordar; recuperação, os indivíduos guardam informações na sua memória 

de uma forma que seja mais fácil de recuperar, assim podemos formar estereótipos, para 

tentar identificar grupos em meio a muitas informações e características sobre os 

indivíduos; associação pressuposta, os indivíduos julgam a freqüência com que dois 

eventos podem ocorrer concomitantemente de forma a realçar a probabilidade de 

ocorrência. Se for colocada a questão: “O desenvolvimento de produtos inovadores está 

relacionado com o aumento do faturamento das organizações?” Caso se conheça empresas 

que investem nesse tipo de produto e estejam bem em seus ramos, a resposta será 

afirmativa. Mas poderá ser uma avaliação enviesada, já que há mais três grupos nesse caso, 

que não foram avaliados. 

 Ancoragem: é quando tomamos uma decisão baseados em uma “âncora” inicial, que 

poderá afetar de maneira positiva ou negativa a decisão. Possuímos âncoras numéricas e 

qualitativas que vão sendo assimilados ao longo do tempo, com o decorrer de nossas 

experiências pessoais ou profissionais.  

 Framing: segundo a Teoria da Perspectiva (KAHNEMAN, TVERSKY, 1974), o 

decisor tende a evitar o risco em relação a opções de ganho e tende assumir risco quando 

poderá perder. Assim a própria formulação do problema poderá levar a uma decisão que 

não necessariamente seja a melhor, conforme o decisor interpretar a possibilidade de ganho 

ou perda na situação em juízo.  

 Excesso de confiança é um viés cognitivo geral que tem relação direta com o 

otimismo acerca das probabilidades de sucesso. Quanto maior a dificuldade ou 

desconhecimento do problema, maior a probabilidade do indivíduo superestimar a 

possibilidade de resolver o problema, podendo gerar alternativas mais simples, ou mesmo 

não avaliar adequadamente o risco que se está correndo com aquela alternativa.  

Um viés emocional pode ocorrer de várias maneiras, uma delas é quando devemos fazer uma 

coisa, mas queremos fazer outra. Ariely (2008) chega a nos intitular de irracionais previsíveis, 

já que pelo seu estudo da economia comportamental, verificou que sistematicamente tomamos 

decisões irracionais, por não querer perder, por querer ganhar, por não querer pagar. 

A abordagem comportamental é criticada pelo uso de experimentos em laboratórios, quando 

na vida real as pessoas podem se comportar diferente, além de outros fatores influenciadores. 

A teoria do Paradigma Psicométrico, Quadro 1, busca identificar as preferências expressas 

dos indivíduos e suas percepções de riscos, por meio de questionários padrão, que permitem 

avaliações quantitativas sobre a correlação de fatores psicológicos, sociais, institucionais e 

culturais na decisão, tentando identificar características dos riscos. TAYLOR-GOOBY e 

ZINN (2008) citam vários estudos que identificaram fatores como o pavor da conseqüência 

do perigo e o nível de conhecimento das características e familiaridade com o risco como 

altamente influenciadores. Outros fatores do contexto também surgiram como padrões 

regionais de reconhecimento de risco, estratificação social como etnia, gênero e classe social. 

Essa linha de pesquisa foi bastante criticada devido à limitação de seus resultados para prever 
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a aceitabilidade dos riscos pelos envolvidos, dependendo muito da clareza do questionário e 

da dinâmica do contexto para se ter uma resposta válida. Uma questão que os autores 

ressaltam nesta linha é que para as pessoas, principalmente os leigos, os riscos não são apenas 

uma combinação de probabilidade e do nível de risco, mas tem uma dimensão subjetiva e 

social. 

2.2 Abordagem sociocultural 

No quadro 2, temos a abordagem sociocultural (LUPTON, 1999) que tem como origem: a 

antropologia cultural, a filosofia, a sociologia, a historia social, a geografia cultural e os 

estudos da ciência e tecnologia.  

 

Quadro 2– Perspectiva da abordagem sociocultural em relação ao risco (TAYLOR-GOOBY; ZINN; 2008, LUPTON, 

1999) 

Mary Douglas é um dos expoentes na Abordagem Sociocultural (TAYLOR-GOOBY, 

ZINN, 2008) devido a sua concepção de risco como um fenômeno socialmente construído. 

Ela e Wildavsky (1982) criaram um modelo baseados na identificação do indivíduo com o 

grupo (GRUPO) e no nível que a vida individual é regulada ou prescrita por seu papel social 

no grupo (GRID). Dependendo do enquadramento do indivíduo no GRID e no GRUPO, sua 

percepção de risco é influenciada de forma diferente, assim como sua atitude em relação a ele. 

Assim se o seu nível é baixo em ambos, ele tenderá a ser mais empreendedor, por exemplo. 

Opostamente, se o nível for alto em ambos, o indivíduo tenderá a seguir os procedimentos e 

regras para gerenciar os riscos e incertezas. 

A Teoria da Sociedade do Risco (BECK, 1992) se baseia na mudança da sociedade moderna 

com dois fatores centrais: novos riscos qualitativos produzidos de maneira não prevista e não 

intencional (efeitos secundários) pela sociedade moderna industrial e a mudança das 

desigualdades do nível das classes sociais para o nível do indivíduo. Os riscos são globais e 

não afetam apenas a uma classe social. As pessoas cada vez mais estão sendo 

responsabilizadas, principalmente no nível psicológico, pelas conseqüências dos riscos, como 

no problema do meio ambiente, para o qual as pessoas estão sendo responsabilizadas a 

reciclarem o lixo, a consumirem menos, etc. Uma das críticas predominantes é em relação a 

não consideração do grupo como fator relevante. 

A última linha de pesquisa é a Governamentalidade, na qual o risco e a segurança (doença, 

desemprego e pobreza) são entendidos como elementos centrais de poder e dominação, 

estratégicos para governar as sociedades. O crescimento da comunicação do risco é entendido 

como uma estratégia dos governos neoliberais, que os ajuda a determinar o comportamento 
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individual, sem controle direto das pessoas, dando a impressão de que elas têm liberdade. Os 

indivíduos são empowered para gerenciar seus corpos, almas e seu modo de vida para atingir 

seus objetivos, conforme a construção da sua realidade. 

3 Propostas de estudo 

O alto percentual de riscos não avaliados corretamente mesmo com a gestão de riscos formal  

pode ser considerada um indicador de que os processos atuais de gestão de riscos não são 

suficientes. Sadler-Smith e Leyborne (2006) verificaram que os gerentes de projeto usam a 

intuição e a improvisação, por questionários que avaliam as preferências por uso de processos 

racionais e a intuição, e sugeriram aprofundar as razões para esse uso e a efetividade dessas 

decisões. O sentido da intuição usado aqui é quando o decisor decide, sem um raciocino 

formal e transparente, gerando as respostas com base na experiência de vida do indivíduo. 

Tudo que o ser humano aprende na escola, na universidade, na vida, na organização vai sendo 

incorporado ao seu modelo mental, com respectivos esquemas, paradigmas estabelecidos, 

perspectivas, crenças e pontos de vista. Polanyi o chama de conhecimento tácito (SMITH, 

2003). O conhecimento não nasce com o indivíduo, ele é aprendido durante a fase de 

maturação da vida. As pessoas passam por cinco fases (DREYFUSS, 1997): principiante, que 

conhece as atividades, mas sem dominar o contexto; iniciante avançado, que já domina 

algumas situações reais, no âmbito de suas atividades; competente, que, dominando as 

técnicas e processos, procura novas regras e procedimentos adequados para um planejamento 

ou perspectiva futura; proficiente, para o qual a experiência adquirida se torna intuitiva, com a 

discriminação de situações ou variáveis, ininteligível para os principiantes; e finalmente o 

especialista, aquele que não apenas sabe o que deve ser feito, mas também como fazê-lo. 

P1: Como os gerentes de projetos tomam decisões? Eles usam mais os processos decisórios 

ou a intuição? O que está sendo mais efetivo? 

Nas competências descritas do gerente de projeto pelo PMI (2007) percebemos que a 

indicação é o uso de objetividade e o uso de fatos em situações de ambigüidade. Como vimos 

nem sempre é possível ser objetivo e tratar fatos em gestão de riscos. Assim, avaliar quais as 

heurísticas e vieses que são mais comuns aos gerentes de projetos poderia trazer informações 

importantes para a consciência dos decisores, de maneira a evitar conseqüências negativas. 

P2: Quais as heurísticas e vieses mais utilizados pelos gerentes de projeto? Como 

conscientizá-los de maneira a utilizar esse modelo mental de forma positiva e evitar efeitos 

negativos? 

Além do entendimento da atitude dos stakeholders sobre o risco, o PMI (2009) também indica 

que a cultura da organização também pode afetar como o gerenciamento de riscos pode ser 

aplicado, por exemplo, empresas de internet podem assumir mais riscos que uma indústria 

centenária. Com base nos fatores sociais e culturais vistos na abordagem de riscos, torna-se 

relevante identificar como a comunicação e a cultura da organização não só em relação a 

projetos, mas também em relação aos riscos de mercado afetam o gerenciamento dos riscos. 

P3: Como a comunicação e a cultura da organização afeta a tomada de decisão frente aos 

riscos e na sua gestão?  

4 Conclusão 

A gestão dos riscos não é uma prática só da área de projetos e nem mesmo é um conceito 

restrito à Administração, permeia hoje, mais do que em tempos passados, a sociedade, a 

política e a cultura. Vimos que várias áreas estão aprofundando o seu entendimento que não 

pode ser compreendido apenas por uma visão racionalista e realista, mas também por uma 

abordagem construtivista, já que o contexto da tecnologia e da incerteza evolui cada vez mais 
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rápido, fazendo com que o decisor atue na sua gestão e na produção de riscos para a 

sociedade. Os projetos por suas características de inovação geram uma necessidade maior de 

se entender esse fenômeno de maneira a que possamos modificar o nível atual de insucessos 

em projetos de forma que a própria sociedade possa prosperar de maneira mais rápida, 

sustentável e efetiva.     

5 Referências Bibliográficas 

ARIELY, Dan. Predictably Irrational: the hidden forces that shape our decisions. New 

York: HarperCollins, 2008. 

BAZERMAN, MH Processo Decisório: para cursos de administração e economia. Tradução 

de Arlete Simille Marques. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

BECK, U. Risk society. Towards a New Modernity. Londres: Sage Publications, 1992. 

CHOO, C.W. Environmental scanning as information seeking and organizational learning, 

special issue of Information Research 7, (1), 2001. 

CLEMEN, R. T. Making Hard Decisions. An introduction to Decision Analysis, segunda 

edição, Duxbury Press, 1996. 

DREYFUS, H.L.  Intuitive, deliberative, and calculative models of expert performance. In: 

Naturalistic decision making. New Jersey: LEA, 1997. 

KAHNEMAN, Daniel; SLOVIC, Paul; TVERSKY, Amos. Judgement under uncertainty: 

Heuristics and Biases. New York: Cambridge, 1982. 

KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos. Prospect theory: an analysis of decision under 

risk, Econometrica; Mar 1979; 47, 2. 

KEENEY, R. L. Making Better Decision Makers, Decision Analysis, Vol 1, N.4, 2004. 

LUPTON, D.  Risk. London, Routledge, 1999.  

MARCH, JG. Bounded Rationality, Ambiguity, and the Engineering of Choice, in Bell, DE, 

et.al. (Eds.), Decision Making – descriptive, normative, and prescriptive interactions. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 

MINTZBERG, H. RAISINGHANI, D. THÉORÊT, A., The Structure of Unstructured 

Decision Processes. Administrative Science Quartey, Vol. 21, Jun. 1976.  

PMI – CHAPTERS BRASILEIROS.  Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de 

Projetos Brasil 2008. Disponível em: http://www.pmi.org.br/. Obtido em: 15/01/09. 

PMI PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Practice Standard for Project Risk 

Management. Newton Square: Project Management Institute, 2009.  

______________. PMBOK – Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em 

Gerenciamento de Projetos. 4ª. Edição. Newton Square: PMI, 2008. 

______________. Project Manager Competency Development (PMCD) Framework 2nd. 

Edition. Newton Square: Project Management Institute, 2007. 

SMITH, M. K. Michael Polanyi and tacit knowledge, the encyclopedia of informal 

education, 2003. Disponível em: www.infed.org/thinkers/polanyi.htm. Obtido em: 

15/03/2009. 

TAYLOR-GOOBY, P; ZINN, J. The Current Significance of Risk In: TAYLOR-GOOBY, P; 

ZINN, J.O (Ed.) Risk in Social Science, Oxford, University of Kent,  2008, pp. 1-19 

http://www.pmi.org.br/
http://www.infed.org/thinkers/polanyi.htm


9° Seminário Internacional de GP 9 

 

THALER, R. H. From Homo Economicus to Homo Sapiens. Journal of Economic 

Perspectives. Vol. 14, 2000, p. 133-141. 

SADLER-SMITH, Stephen; LEYBORNE, Eugene. The role of intuition and improvisation in 

project management. International Journal of Project Management. V 24, Issue 6, 2006. 

 

Rosária de Fátima Segger Macri Russo, Doutoranda e mestre 
em Administração (FEA/USP), MBA em Administração de 
Projetos (FIA), tecnóloga em Processamento de Dados 
(FATEC), é também certificada PMP pelo Project Management 
Institute (PMI). Trabalhou mais de 25 anos com tecnologia da 
informação e sistemas, em companhias mistas do governo, em 

softwares houses e em bancos de atacado, onde gerenciou projetos de 
implementação e implantação de sistemas nas mais diversas áreas. Ministra aulas 
em faculdades como FIAP, FATEC e FIA. Ministra cursos, treinamentos e 
consultoria sobre implantação de gestão de projetos e tecnologia. Pesquisadora no 
grupo “Decide” sobre Teoria da Decisão na FEA/USP. 


