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RESUMO
A avaliação de maturidade permite à organização determinar o grau de
evolução de um determinado processo com certo nível de segurança, possibilitando,
também, servir de benchmark entre organizações. Existem vários métodos de
avaliação da maturidade de processo, desde aqueles baseados em perguntas e
respostas, de natureza mais simples, até aqueles baseados nas observações de
evidências dos atributos de seus subprocessos, estes mais precisos, porém mais
complexos. Exemplo deste último é o CMMI (2010), um modelo de avaliação de
maturidade do processo de desenvolvimento de software que decompõe em diversos
subprocessos para possibilitar sua melhor avaliação. Ele utiliza as diretrizes e
requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 15504 (2008) para decomposição e
avaliação dos atributos dos subprocessos. Este trabalho propõe um método de
avaliação de maturidade para o processo genérico de gestão de riscos, baseado na
ABNT NBR ISO/IEC 15504 (2008). Para a decomposição do processo complexo em
subprocessos, foi utilizado o modelo de processo genérico de gestão de riscos
apresentado na norma ABNT NBR ISO/IEC 31000 (2009). Um processo de gestão de
riscos pode ser aplicado em diferentes contextos, cada qual com suas especificidades,
por exemplo, gestão de riscos em tecnologia da informação, gestão de riscos
corporativos, de processo, de projetos, de desenvolvimento de software e de sistemas
computacionais. Daí a dificuldade da proposição de um modelo de avaliação de
maturidade que aborde estas diferentes especificidades. Por este motivo, também
foram analisadas formas de adaptar o método de avaliação às especificidades de
cada contexto de gestão de riscos a fim de torná-lo mais preciso e possibilitando
utilizá-lo em benchmarks. Neste caso, são discutidos dois cenários: de processo de
gestão de riscos em segurança de sistemas computacionais e gestão de riscos
corporativos em uma empresa de geração de energia hidroelétrica.
Palavras chaves: Gestão de Riscos; Avaliação de Maturidade; Processo Complexo

ABSTRACT
Maturity assessment method for risk management
The maturity model assessment enables an organization to determine the
progress degree of a process with a certain level of security, allowing it to serve also
as a benchmark among organizations. There are several methods for assessing the
maturity process, from those based on questions and answers, of a simpler nature, to
those based on observations of evidence of the attributes of its sub-processes, which
are more accurate but more complex. Example of the latter is the CMMI (CMMI, 2010)
a maturity assessment model of the software development process that breaks down
into several sub-processes to enable a better assessment. It uses the guidelines and
requirements ABNT NBR ISO/IEC 15504 (2008) standard for decomposition and
evaluation of generic attributes of the subprocesses. This paper proposes a method of
evaluation of maturity to the overall process of risk management, based on ABNT NBR
ISO/IEC 15504 (2008). For the decomposition of the complex process into subprocesses, the work uses the generic process model of risk management presented in
the standard ABNT NBR ISO/IEC 31000 (2009). A risk management process can be
applied in different contexts, each with its specific characteristics, for instance, risk
management in information technology, enterprise risk management, process risk
management, project risk management, risk management software development and
risk management of computer systems. Hence, the difficulty of proposing a maturity
assessment model that addresses these different characteristics. This paper also
analyzes ways to adapt the assessment method to the specific characteristics of each
risk management context, being more accurate and allowing its use as benchmarks.
In this case, two scenarios are discussed: security risk management of computer
systems and enterprise risk management in a hydroelectric power generation
company.
Key Words: Risk Management; Captcha; Maturity Assessment; Complex Process
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1 INTRODUÇÃO
É comum às organizações a existência de incertezas em relação à suas
operações, na execução de seus processos, no desenvolvimento de seus produtos,
dentre outras, que podem influenciar positivamente ou negativamente seus objetivos.
Neste caso, o desafio é identificar os eventos que poderiam causar estas incertezas,
analisá-los e tratá-los de forma que possam agregar valor ou minimizar seus impactos.
Estas atividades estão relacionadas ao processo de gestão de riscos.

1.1

Gestão de riscos
Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 31000 (2009) “Gestão de Riscos –

Princípios e Diretrizes”, o termo risco é definido como efeito da incerteza sobre os
objetivos. O processo de gestão de riscos tem como objetivo possibilitar à organização
a continuidade de suas operações com os riscos conhecidos e controlados.
O processo de gestão de riscos tem por finalidade identificar, controlar e
minimizar os efeitos do risco. Esta gestão de riscos pode ocorrer em diferentes
domínios: organização, departamento, processo, projeto, sistema etc. Na gestão de
riscos, os riscos devem ser identificados, analisados e tratados através de um
processo de gestão de riscos estabelecido. A adoção de um processo consistente
assegura que os riscos sejam gerenciados de forma adequada.
Quando implementado de forma eficiente o processo de gestão de riscos, além
de aumentar a probabilidade de alcançar os objetivos e identificar ameaças e
oportunidades, tem como finalidade de atender normas e requisitos regulatórios e
legais, melhorar os controles, minimizar perdas e melhorar a gestão de incidentes
(ABNT NBR ISO/IEC 31000, 2009).
A norma ABNT 31000 (2009) apresenta diretrizes e princípios para serem
aplicados a qualquer processo de gestão de riscos, independente do domínio e do
contexto, ou seja, é uma norma genérica para gestão de riscos.
O termo “gestão de riscos”, segundo a norma ABNT 31000 (2009), está voltado
à arquitetura aplicada para gerenciar riscos de forma geral e, o termo “gerenciamento

14

de riscos” está relacionado como essa arquitetura é usada para gerenciar riscos
específicos.
Existem normas de gestão de riscos específicas para determinados domínios
e contextos. Por exemplo, a norma ABNT NBR ISO/IEC 27005 (2008) Gestão de Riscos
de Segurança da Informação” é voltada à gestão de riscos de segurança da
informação em tecnologia da informação, contendo diretrizes e princípios específicos
para esta área.
Outros exemplos de gestão de riscos específicos para determinados domínios
são: RIMS RISK Maturity Model (2015) para gestão de riscos corporativos, gestão de
riscos em projetos do Project Managment Institute - PMI (2008), FFIEC Cybersecurity
maturity (2015) para gestão de riscos de segurança cibernética para organizações
bancários e Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos - FMEA (2008) para gestão
de riscos técnicos no desenvolvimento de produtos.

1.2

Avaliação de maturidade
O processo de gestão de riscos deve ser desenvolvido e mantido de forma

contínua, considerando os riscos presentes e prevenindo os impactos dos riscos
futuros. No entanto, para avaliar se o processo está implementado de forma adequada
ou se necessita de melhorias, é recomendável aplicar um método para avaliar o grau
de evolução do processo, ou seja, um método de avaliação de sua maturidade.
Existem cenários nos quais a gestão de riscos é considerada crítica como, por
exemplo, grandes obras de infraestrutura (portos, ferrovias, etc.), prospecção
marítima de petróleo e barragens de reservatórios. Nestes cenários, dada da
criticidade dos riscos, é importante à organização determinar se o processo de gestão
de riscos é executado de maneira adequada, ou seja, avaliar a maturidade do
processo e tomar as ações corretivas caso sejam necessárias.
A avaliação de maturidade de um determinado processo, tem como propósito
compreender a capacidade (potencialidade) de um processo e fornecer resultados
objetivos, imparciais, consistentes e representativos (ABNT NBR ISO/IEC 15504,
2008).
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Um modelo de avaliação de maturidade de processo permite à empresa
verificar se o processo está em um nível de evolução que atende às suas
necessidades, ao cliente verificar se o fornecedor do serviço possui o processo em
um nível adequado às suas necessidades, além de poder ser utilizado pelo mercado
como ferramenta de benchmark1.
Para mensurar o grau de institucionalização e prover melhorias no processo de
gestão de riscos faz-se necessário definir formas, modelos ou métodos que possam
determinar o nível de maturidade e os patamares de evolução, considerando o
histórico do próprio processo ou sua comparação com outros similares (MR-MPS-SW,
2013).
Existem diferentes formas de se realizar a avaliação de maturidade de um
processo, desde aquelas mais simples baseadas em respostas a questionários, às
mais complexas baseadas na avaliação das características dos subprocessos que
compõem o processo avaliado. O Organizational Project Management Maurity Model
- OPM3 (2013) voltado à avaliação de maturidade do processo de gestão de projetos
é um exemplo do primeiro caso. Como exemplo do segundo caso, pode-se citar o
CMMI (2010), para avaliação do processo de desenvolvimento de software.
O OPM3 (2013) é um modelo alinhado ao PMBOK e é voltado à avaliação de
maturidade nos domínios de projeto, programa e portfólio. O OPM3 (2013) utiliza um
ciclo continuado de aperfeiçoamento do conhecimento, avaliação e melhoria. O
modelo utiliza como entrada o resultado do questionário respondido por usuários, o
qual é utilizado para identificar inicialmente uma lista de boas práticas presentes na
organização e, em seguida, é definida segunda lista de boas práticas que deveriam
ser atendidas pela organização.
Um modelo geral para avaliação de maturidade é apresentado na norma ABNT
155042 (2008). Inicialmente o modelo surgiu para tratamento de avaliação de
maturidade para o processo específico de desenvolvimento de software, porém,

1

O termo benchmark pode ser denominado como um instrumento utilizado para avaliar
produtos, serviços e processo de acordo com as melhores práticas, com a finalidade de
melhoria e compreensão do estado atual da organização quando comparado a demais
organizações. (SPENDOLINI, 1993)
2 ABNT NBR ISO/IEC 15504 “Engenharia de Software – Avaliação de processo” (2008) será
referenciada utilizando o termo ABNT 15504

16

posteriormente, evoluiu para a avaliação de maturidade de processos em geral. Ele
estabelece os princípios, requisitos e metodologias para avaliação de processos. O
modelo é baseado na decomposição do processo complexo em subprocessos mais
simples de serem avaliados, como ilustrado na Figura 1.
Figura 1 – Estratégia de avaliação decompor o processo complexo em subprocessos

Processo
complexo

Subprocessos
Subprocesso 1

Subprocesso 2

Subprocesso 3

Subprocesso N

Fonte: Elaborado pelo autor baseada na ABNT 15504 (2008)

A norma ABNT 15504 (2008) define um método para a medição do nível de
maturidade de um processo em relação aos atributos que são intrínsecos a qualquer
processo (denominado neste trabalho de atributos genéricos de processo):


Execução do processo;



Gerência da sua execução;



Definição do processo;



Implementação do processo;



Medição do processo;



Controle do processo;



Inovação do processo;



Otimização do processo.

O modelo de avaliação de maturidade apresentado na ABNT 15504 (2008) é
voltado somente aos atributos genéricos de um processo. Para a determinação do
nível de maturidade de um processo é fundamental definir e medir também seus
atributos específicos, ou seja, aqueles que estão relacionados à finalidade do
processo.
Por exemplo, o subprocesso “Desenvolvimento do plano de projeto” do modelo
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CMMI voltado ao desenvolvimento de software possui os seguintes atributos
específicos de processo (CMMI, 2010):
1. Identificação os marcos principais;
2. Identificação hipóteses de cronograma;
3. Identificação restrições
4. Identificação dependências entre tarefas;
5. Definição orçamento e cronograma;
6. Estabelecimento critérios de ação corretiva.

A estratégia definida na ABNT 15504 (2008) de decompor o processo complexo
em subprocessos e avaliar individualmente cada subprocesso é utilizada em alguns
modelos de avaliação de maturidade, como no Capacity Maturity Model Integration
(CMMI, 2010) e do modelo de Melhoria de Processo do Software Brasileiro (MPS,
2012), ambos voltados ao processo de desenvolvimento de software. Nesta
estratégia, os subprocessos são avaliados individualmente e seus resultados são
utilizados para determinar o nível de maturidade do processo complexo.
Pela norma ABNT 15504 (2008), a decomposição do processo complexo em
subprocessos deve ser realizada caso a caso, levando em consideração as diretrizes
da norma. Para isso, cada subprocesso deve possuir a definição de seu propósito e
atributos (metas do processo). Esta decomposição em subprocessos com seus
propósitos e atributos é denominado “Modelo de referência de processo”.

1.3

Avaliação de maturidade do processo de gestão de riscos
Sendo o processo de gestão de riscos crítico em alguns contextos, surge a

necessidade de definir um método para a avaliação de sua maturidade que seja
assertivo e reprodutível.
Existem diversos modelos e trabalhos relacionados para a avaliação de
maturidade de processo de gestão de riscos como o RIMS - “Risk and Insurance
Management Society” (RIMS, 2015), a proposta de Gaffo e Barros (2013), a proposta
de Mayer e Fagundes (2008) e a proposta de Elmaallam e Kriouile (2011).
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O RIMS RISK Maturity Model (RMM) definido pela RIMS - Risk and Insurance
Management Society (RIMS, 2015) tem como objetivo avaliar o nível de maturidade
dos processos de gestão de riscos empresarial (Enterprise Risk Management - ERM).
Este modelo é proprietário da RIMS (RIMS, 2015) e de uso restrito (ou seja, não é
público), e pode ser utilizado como ferramenta de benchmark pelas empresas. O
modelo possui cinco níveis de maturidade, desde aquele na qual o processo é
executado sem nenhuma padronização (nível 1: Ad Hoc) até o nível em que é avaliado
o melhoramento contínuo do processo denominado como Liderança (nível 5:
Liderança - Leadership). O modelo de avaliação é composto por áreas de
competências, subgrupos de competências e indicadores chaves. A avaliação é
baseada em perguntas sobre os indicadores. A subseção 2.4.1, da seção Referencial
teórico, apresenta detalhes do RIMS RMM.
Os trabalhos de Gaffo e Barros (2013), Mayer e Fagundes (2008) e Elmaallam
e Kriouile (2011), comentados a seguir, propõe modelos baseados na ABNT 15504
(2008) e no CMMI (2010).
O trabalho de Gaffo e Barros (2013) apresenta um método para avaliação de
maturidade para a gestão de riscos do processo de desenvolvimento de software
baseado em questionário. Utiliza como referência a ABNT 31000 (2009) para
decompor o processo de gestão de riscos em subprocessos. Porém, não inclui
processos acessórios, como os relacionados à qualidade e à gestão. O método de
avaliação utiliza questionário baseado em perguntas sobre os atributos genéricos do
processo de gestão de riscos.
O trabalho de Mayer e Fagundes (2008) – “Proposta de um Modelo para Avaliar
o Nível de Maturidade do Processo de Gestão de Riscos em Segurança da
Informação” – e o trabalho de Elmaallam e Kriouile (2011) – “Towards a Model of
Maturity for IS Risk” são voltados a um contexto específico: gestão de riscos da área
de tecnologia da informação.
Mayer e Fagundes (2008), propõe um modelo de avaliação de maturidade do
processo de gestão de riscos de segurança da informação. A estrutura de medição
possui 5 níveis de maturidade (do nível 1 inicial ao nível 5 otimizado) que são
classificados em 3 estágios (imaturidade, maturidade e excelência). O modelo utiliza
formulários compostos por questões para avaliar a maturidade do processo.
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O método de avaliação de maturidade de processo de gestão de riscos
proposto por Elmaallam e Kriouile (2011) é voltado a área de sistema de informação.
O método é composto por quatro elementos: processo de gestão de riscos, ciclo de
vida dos sistemas de informação, componentes do sistema de informação e níveis de
maturidade. O processo de gestão de riscos utilizado é o descrito na ABNT 31000
(2009).

1.4

Motivação
Foram relatados anteriormente algumas classes de organizações que estão

constantemente expostas a riscos relevantes intrínsecos ao seu contexto de atuação,
sendo importante que seu processo de gestão de riscos apresente um nível de
maturidade adequado à esta realidade.
Nestes contextos, é importante a utilização de um método de avaliação de
maturidade que seja público, preferencialmente baseado em normas, cujo resultado
seja reproduzível por diferentes avaliadores e que considere as saídas do processo.
A reprodutibilidade implica que o modelo possibilite a rastreabilidade da
medição a partir de evidências coletadas e registradas. Isto permite que o modelo de
avaliação de maturidade possa ser utilizado em um processo de certificação e o
resultado da avaliação possa ser utilizado em benckmarks. As saídas do processo1
se referem aos produtos, documentação, registros, serviços gerados pelo processo.
A avaliação das saídas do processo é fundamental para verificar se o processo está
realizando suas atividades fim e gerando os artefatos esperados específicos deste
processo. No CMMI (2010), por exemplo, o resultado do processo é obtido através da
avaliação tanto das metas genéricas quanto das metas específicas do processo A
avaliação das metas específicas do processo está relacionada aos produtos de
trabalho. Neste caso, o modelo de avaliação possibilita maior assertividade, já que
considera os resultados do processo, verificando tantos as metas genéricas como
específicas.
Os trabalhos apresentados anteriormente são limitados ao atendimento destes

1

Saídas do processo como referenciado nos Diagramas de Tartaruga.
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requisitos: método público, baseado em normas, reprodutível e que considere as
saídas do processo.
O objetivo deste trabalho é propor um método genérico de avaliação de
maturidade do processo de gestão de riscos que seja público, baseado em normas,
reprodutível e que leve em consideração as saídas do processo.
O método proposto deve ser baseado na norma ABNT 15504 (2008),
extensivamente utilizada em modelos de avaliação de maturidade de processo, que
impõe a existência de um modelo de referência de processos e um modelo de
avaliação de maturidade que inclui o arcabouço de medição que assegura a
rastreabilidade e reprodutibilidade dos resultados.
O modelo de referência de processo (decomposição do processo de gestão de
riscos) deve utilizar como base o processo genérico, normalizado e aberto de gestão
de riscos descrito na norma ABNT 31000 (2009). Mas devem ser adicionados
subprocessos relacionados à qualidade e à gestão do processo.
Para permitir que o método possa ser ajustado (customizado) para cenários
específicos de gestão de riscos que possuem características importantes de serem
observadas na avaliação, que não são cobertas no método genérico, são analisadas
as alternativas para que tais características possam ser incluídas no método de
avaliação proposto. Desta forma, o método de avaliação de maturidade poderá ser
refinado para um contexto específico de processo de gestão de riscos a fim de
melhorar a precisão da avaliação da maturidade e, assim, poder utilizá-lo em
benchmark ou em processos de certificação.

1.5

Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor um método genérico de avaliação de

maturidade do processo de gestão de riscos que seja público, baseado em normas,
reprodutível e que leve em consideração as saídas do processo.
O método proposto deve ser baseado na norma ABNT 15504 (2008),
extensivamente utilizada em modelos de avaliação de maturidade de processo, que
impõe a existência de um modelo de referência de processos e um modelo de
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avaliação de maturidade que inclui o arcabouço de medição que assegura a
rastreabilidade e reprodutibilidade dos resultados.
O modelo de referência de processo (decomposição do processo de gestão de
riscos) deve utilizar como base o processo genérico, normalizado e aberto de gestão
de riscos descrito na norma ABNT 31000 (2009). Mas devem ser adicionados
subprocessos relacionados à qualidade e à gestão do processo.
Para permitir que o método possa ser ajustado (customizado) para cenários
específicos de gestão de riscos que possuem características importantes de serem
observadas na avaliação, que não são cobertas no método genérico, são analisadas
as alternativas para que tais características possam ser incluídas no método de
avaliação proposto. Desta forma, o método de avaliação de maturidade poderá ser
refinado para um contexto específico de processo de gestão de riscos a fim de
melhorar a precisão da avaliação da maturidade e, assim, poder utilizá-lo em
benchmark ou em processos de certificação.

1.6

Contribuição

A principal contribuição deste trabalho é a proposta de um método de avaliação
de maturidade do processo de gestão de riscos público, baseado em normas,
reprodutível e critérios para especializá-lo em diferentes contextos.

1.7

Método de trabalho

O trabalho foi subdividido nas atividades relacionadas a seguir:

1.1.1 Análise bibliográfica
A análise bibliográfica consiste no levantamento de referências bibliográficas
da base conceitual e de trabalhos relacionados ao processo de gestão de riscos e à
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avaliação de maturidade de processos.

1.1.2 Elaboração da proposta
Com base na análise bibliográfica são elencadas as referências relevantes que
servirão como base para a elaboração da proposta.
Como a proposta deve estar aderente à norma na ABNT 15504 (2008) é
necessário elaborar o “Modelo de Referência de Processos”, o arcabouço de medição
e o método de avaliação de maturidade do processo, conforme requerido pela norma.
Para isso, será utilizada a estratégia definida a seguir:

a) Proposição do modelo de referência de processos:
Nesta atividade é necessário identificar os subprocessos relevantes e
relacionados à gestão de riscos. Envolve a identificação, não somente dos
subprocessos que compõe a gestão de riscos, mas também os subprocessos
auxiliares como aqueles relacionados à gestão da qualidade, gestão do próprio
processo, entre outros.
Os subprocessos que compõe a gestão de riscos são identificados a partir da
análise do processo genérico, normalizado e aberto de gestão de riscos descrito na
norma ABNT 31000 (2009) e da análise de outras normas e trabalhos de modelos de
gestão de riscos. Os outros processos auxiliares podem ser identificados a partir dos
modelos de avaliação de maturidade existentes para outros contextos.
Para cada um dos subprocessos identificados será descrito o seu propósito,
suas metas e os resultados esperados de cada meta.

b) Proposição do arcabouço de medição:
O método proposto utilizará o

arcabouço de medição baseado na

ABNT

15504 (2008). Para isso serão analisados modelos de avaliação de maturidade que
sejam baseados nesta norma.
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c) Proposição do critério de avaliação de maturidade:
Serão analisados métodos de avaliação de maturidade baseados na norma
ABNT 15504 (2008). Com base nestes estudos será realizada a proposta do critério
de avaliação de maturidade baseados nesta norma.

1.1.3 Especialização do método para contextos específico
Serão descritos alguns cenários de gestão de risco com atividades específicas.
Estes cenários serão analisados em relação às necessidades de alteração do modelo
de referência, seja na adição de um novo processo, adição de uma nova meta para
um processo existente ou adição de um novo resultado esperado para uma meta
existente.
A partir deste estudo de casos serão apresentados critérios para especialização
do método de avaliação de maturidade do processo de gestão de riscos

1.8

Organização do trabalho
O trabalho é composto pelas seguintes seções: introdução, referencial teórico,

trabalhos relacionados, a proposta do método de avaliação de maturidade, proposta
de especialização do método e as conclusões.
A seção 2, “Referencial Teórico”, apresenta o referencial teórico, em que são
descritos os principais conceitos relacionados ao processo de gestão de riscos e à
avaliação de maturidade.
A seção 3, “Trabalhos relacionados” apresenta o contexto das referências e
modelos utilizados para apoio a avaliação de maturidade aplicado ao processo de
gestão de riscos.
A seção 4, “Proposta de método de avaliação de maturidade”, define a
estratégia proposta para a construção do modelo de referência de processo de gestão
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de riscos. Ainda nessa seção, são definidos os critérios para avaliação de maturidade
de subprocesso e para a determinação do nível de maturidade do de processo de
gestão de riscos.
A seção 5, “Proposta de especialização do método”, discute sobre as
estratégias de adaptação do método a contextos específicos de gestão de riscos.
Apresenta a análise de dois cenários de processo de gestão de riscos: gestão de
riscos relacionados à segurança de sistemas computacionais e a gestão de riscos de
empresa de geração de energia hidroelétrica.
A seção 6, Conclusão, apresenta a conclusão do trabalho, os resultados
alcançados e trabalhos futuros.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Esta seção descreve os principais conceitos e apresenta algumas normas e
modelos de processos de gestão de riscos e métodos de avaliação de maturidade de
processo.
Como referência de modelos de processos de gestão de riscos são
apresentadas as normas ABNT 31000 (2009), ABNT 27005 (2008) e NIST 800-30,
2012).
Como referência de métodos de avaliação de maturidade de processo são
apresentadas a norma ABNT 15504 (2008) e as especificações CMMI (2010) e
MPS.br (2012).
Por último, é apresentado o modelo de avaliação de maturidade de processo
de gestão de riscos RIMS (2015).

2.1

Risco
Segundo a ABNT NBR 31000:2009, risco é “o evento que causa o efeito da

incerteza sobre os objetivos da organização, podendo ser positivo ou negativo”.
Os riscos podem gerar eventos negativos que comprometem um valor já
existente ou impedem a criação e evolução de um novo valor. Já eventos positivos
podem minimizar os impactos dos riscos negativos e representar oportunidades
(COSO, 2007).
Um risco negativo é mensurado em função da probabilidade de uma
determinada ameaça explorar uma vulnerabilidade potencial e do impacto resultante
deste evento adverso na organização (NIST 800-30, 2010).
A Figura 2, apresenta um exemplo de risco negativo relacionado ao contexto
de sistemas computacionais:
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Figura 2 – Exemplo de risco negativo
Risco Negativo
Vunerabilidade
do sistema

Causa

Acesso não
autorizado

Consequência

Roubo de
dados
sensíveis de
usuários

Impacto

Perda de
Imagem
Perda
financeira

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao contrário dos riscos negativos, no qual o impacto deve ser minimizado, para
os riscos positivos os impactos devem ser ampliados a fim de aumentar as
oportunidades. A Figura 3, apresenta um exemplo de risco positivo relacionado ao
contexto de empresas de energia elétrica:
Figura 3 – Exemplo de risco positivo
Risco Positivo
Excesso de
chuva

Causa

Aumento da
capacidade

Consequência

Aumento da
geração

Impacto

Disponibilidade
de energia

Fonte: Elaborado pelo autor

No entanto, alguns eventos podem gerar riscos positivos ou negativos”. A
Figura 4 apresenta um exemplo de risco negativo relacionado ao evento de “Excesso
de chuva”:
Figura 4 – Exemplo de risco negativo
Risco Negativo
Excesso de
chuva

Causa

Risco de
rompimento
de barragem

Consequência

Roubo de
dados
sensíveis de
usuários

Impacto

Perdas: vida,
imagem
financeira

Fonte: Elaborado pelo autor

Para minimizar os impactos negativos e aumentar as oportunidades é essencial
o estabelecimento e manutenção de um processo de gestão de riscos.
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2.2

Gestão de riscos

O processo de gestão de riscos é composto por atividades que visam dirigir e
controlar uma organização em relação aos riscos de forma a minimizar os impactos
dos riscos negativos e aproveitar as oportunidades dos riscos positivos.
O processo de gestão de riscos possibilita à organização ou departamento
atingir sua missão com riscos conhecidos e controlados.
O processo de gestão de riscos pode ser aplicado em diversos domínios de
gestão de riscos, tais como:
o organização como um todo;
o localidade da organização;
o determinada área de negócio;
o projeto
o processo;
o determinado sistema computacional;
o ativo de informação;
o etc.
Nas seções a seguir são apresentadas as seguintes normas sobre
modelo de processo de gestão de riscos:
o Norma ABNT NBR ISO/IEC 31000 (2009)1
o Norma ABNT NBR ISO/IEC 27005 (2008)2
o NIST 800-30 revision 1 (2012)

Para referenciar a norma ABNT NBR ISO/IEC 31000:2009 – “Gestão de Riscos – Princípios
e Diretrizes” será utilizado o termo “ABNT 31000”
2
Para referenciar a norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:2008 “Gestão de Riscos de Segurança
da Informação” para este trabalho será utilizado apenas o termo “ABNT 27005”
1
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2.2.1 Norma ABNT NBR ISO/IEC 31000:2009
A ABNT 31000 (2009)1 trata dos princípios e diretrizes genéricas relacionados
ao processo de gestão de riscos. Pelo fato de se tratar de uma norma para um
contexto genérico pode ser aplicada em vários domínios de gestão de riscos, como,
por exemplo: projeto, produto, corporação, departamento, processo, negócio e
tecnologia da informação.
A norma decompõe o processo de gestão de riscos em diversos subprocessos:
estabelecimento do contexto, avaliação (identificação, análise e priorização dos
riscos2), monitoração, tratamento e comunicação dos riscos.
A norma decompõe o processo de gestão de riscos em diversos subprocessos:
 Estabelecimento do contexto: O subprocesso de estabelecimento de
contexto define o escopo e os critérios que devem ser levados em consideração
para o processo de gestão de riscos.
 Avaliação de riscos: O subprocesso de avaliação de riscos engloba o núcleo
central do processo de gestão de riscos, conforme definido na norma ABNT
31000 (2009). Esse subprocesso, por sua vez, pode ser decomposto em três
subprocessos:
o Identificação de riscos: tem como propósito identificar uma lista
abrangente de riscos, considerando aqueles que estão controlados ou
não, atentando para suas causas e consequências e quais impactos
podem causar para os objetivos da área ou organização.
o Análise de riscos: é realizada para a compreensão dos riscos e serve de
subsídios para o subprocesso de avaliação dos riscos e tomadas de
decisões em relação ao estratégias e métodos de tratamento dos riscos.
A análise de riscos tem como finalidade determinar as probabilidades e
consequências dos eventos de riscos identificados, considerando os

Para referenciar a norma ABNT NBR ISO/IEC 31000:2009 – “Gestão de Riscos – Princípios
e Diretrizes” será utilizado o termo “ABNT 31000”
2
Priorização dos riscos - na norma o termo “priorização” é denominado “avaliação de riscos”.
Neste trabalho será utilizado o termo priorização para que não seja confundido com o
subprocesso de avaliação de riscos.
1
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controles aplicados.
o Priorização de riscos1: tem como propósito averiguar se um risco
necessitar de tratamento, quais são prioridades de tratamento e se
alguma ação deve ser realizada.
 Tratamento de riscos: determina as alternativas e controles para modificar e
tratar os riscos. Pode ser um processo cíclico que envolve desde a avaliação
do tratamento de riscos já realizado até a verificação da sua eficácia.
 Monitoramento dos riscos: visa assegurar a verificação e observação
recorrente do processo de forma a mensurar a efetividade e eficácia das ações
realizadas. Os resultados desse subprocesso deve ser registrado e reportado
para as partes interessadas.
 Comunicação e consulta: O processo de comunicação e consulta estabelece
as diretrizes e plano comunicação externo e interno a fim de auxiliar as partes
interessadas no entendimento e identificação dos riscos, as causas, as
consequências e quais as medidas devem ser consideradas durante o
processo de tomada de decisão.
O processo de gestão de riscos permite que as informações sobre os riscos
sejam devidamente reportadas, utilizadas nas situações de tomadas de decisão e
atribuição de responsabilidades.
Por ser uma norma de gestão de riscos para contexto genérico e amplamente
reconhecida, neste trabalho, foi utilizada como referência principal para selecionar os
principais subprocessos da gestão de riscos.
A Figura 5 representa a interação entre os subprocessos da gestão de riscos:

Priorização dos riscos - na norma o termo “priorização” é denominado “avaliação de riscos”.
Neste trabalho será utilizado o termo priorização para que não seja confundido com o
subprocesso de avaliação de riscos.
1
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Figura 5 – Processo de gestão de riscos da ABNT 31000

Estabelecimento do Contexto

Processo de avaliação de riscos
Identificação de riscos
Comunicação e
Consulta

Monitoramento e
análise crítica
Análise de riscos

Avaliação de riscos

Tratamento de riscos

Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 31000 (2009)

2.2.2 Norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:20081

Diferentemente da norma ABNT 31000 (2009) que trata a gestão de riscos de
forma genérica, esta norma é voltada à gestão de riscos de segurança da informação.
A ABNT NBR ISO/IEC 27005:2008 – “Técnicas de segurança – Gestão de
riscos de segurança da Informação” (ABNT 27005, 2008) descreve diretrizes para
estabelecer o processo de gestão de riscos e também fornecer subsídios para a
implantação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). A gestão
de riscos é considerada um dos principais processos de segurança da informação que
visa identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos inerentes aos ativos de negócio da
organização.
O processo de gestão de riscos é parte integrante do processo de segurança

Para referenciar a norma ABNT NBR ISO/IEC 27005:2008 “Gestão de Riscos de Segurança
da Informação” para este trabalho será utilizado apenas o termo “ABNT 27005”
1
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de informação e deve ser considerado desde a implementação até a manutenção
contínua de um SGSI. Ele deve fornecer subsídios para identificar de forma eficaz os
controles necessários para o escopo da segurança da informação.
Na ABNT 27005 (2008), o processo de gestão de riscos é decomposto nos
seguintes subprocessos:


Definição do contexto;



Análise/avaliação de riscos (identificação, estimativa, priorização1);



Tratamento dos riscos;



Aceitação dos riscos;



Comunicação dos riscos;



Monitoramento e análise crítica dos riscos.
Os subprocessos de riscos apresentados na norma ABNT 27005 (2008) são

baseados nos subprocessos descritos na ABNT 31000 (2009). No entanto, ABNT
31000 (2009) apresenta o processo genérico de gestão de riscos, enquanto a ABNT
27005, é voltada para o contexto específico de segurança da informação e apresenta
atividades que são intrínsecas ao processo, como por exemplo, no processo de
identificação de riscos a atividade de identificação de vulnerabilidades.
A Figura 6 representa as interações dos subprocessos de gestão de riscos
proposto pela norma.

Priorização dos riscos - na norma o termo “priorização” é denominado “avaliação de riscos”.
Neste trabalho será utilizado o termo priorização para que não seja confundido com o
subprocesso de avaliação de riscos
1
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Figura 6 – Processo de Gestão de Riscos da ABNT 27005

Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 27005 (2008)

2.2.3 Guia para avaliação de riscos NIST 800-30 revision 1
O NIST (National Institute of Standards and Technology) define em sua
publicação especial revisada NIST 800-30 revision 1 (2012) um guia para conduzir o
processo de gestão de riscos do ciclo de vida de sistemas computacionais
denominado “Guide for Conducting Risks Assessments”.
O guia descreve instruções para a implantação e manutenção do processo de
avaliação de riscos considerando o ciclo de vida dos sistemas computacionais e, como
esse processo poderia complementar e integrar outros processos relacionados aos
riscos da organização. O guia também fornece orientação para preparar a avaliação
de riscos, realizar a avaliação de riscos, comunicar os resultados para os principais
envolvidos e manter o processo.
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A Figura 7, apresenta uma visão do processo de gestão de riscos descrito no
guia do NIST 800-30 revision 1 (2012) em que é possível observar as quatro etapas
do processo e como estão estruturadas.
Figura 7 – Processo de Gestão Riscos revision 1 NIST 800-30 revision 1
ETAPA 1: Preparar a Avaliação
(Step 1: Prepare for Assessment)

ETAPA 2: Realizar a avaliação

Determinar a probabilidade de
ocorrência

Determinar a magnitude do
Impacto

(Step 4: Maintain Assessment)

Identificar vulnerabilidades e
condições de predisposição

ETAPA 4: Manter a Avaliação

Identificar as fontes de ameaças e
Eventos
(Step 3: Communicate Results)

ETAPA 3: Comunicação dos Resultados

(Step 2: Conduct Assessment)

Determinar os riscos

Fonte: Adaptada do NIST 800-30 revision 1 (2012)

O processo de avaliação de riscos proposto no guia NIST 800-30 revision 1
(2012) inclui 4 etapas e cada passo é dividido em atividades:


Etapa 1 – Preparar a avaliação:
O objetivo das atividades desta etapa é estabelecer o contexto da

avaliação. As atividades incluem identificar o propósito, o escopo, as premissas
e as restrições da avaliação, mapear as fontes de informações que servem de
entradas para avaliação e finalmente, definir o modelo de riscos e o tipo de
avaliação a ser utilizada: tipo de abordagem (qualitativa, quantitativa) e método
de análise (exemplos: orientada a ameaças, a ativos/impactos ou a
vulnerabilidade).
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Etapa 2 – Realizar a avaliação:
A finalidade desta etapa é realizar a avaliação e produzir uma lista de

riscos de segurança relacionadas aos sistemas computacionais que possam
ser priorizados por nível de riscos e possa ser utilizada nas tomadas de decisão
em relação aos riscos. As atividades principais desta etapa são: identificar as
fontes de ameaças relevantes e seus respectivos eventos, identificar as
vulnerabilidades, determinar a probabilidade de exploração da ameaça e da
ocorrência do evento, determinar os impactos decorrentes da exploração das
vulnerabilidades pelas ameaças e determinar os riscos de segurança dos
sistemas computacionais, considerando a combinação da probabilidade de
exploração de vulnerabilidades e os possíveis impactos decorrentes dessa
exploração, incluindo quaisquer incertezas para determinação dos riscos.


Etapa 3 – Comunicar dos resultados:
Esta etapa consiste em comunicar os resultados obtidos da avaliação de

riscos para as partes interessadas e tomadores de decisão. As atividades
principais realizadas nesta etapa consistem em determinar o método utilizado
para comunicação dos resultados da avaliação de riscos, comunicar os riscos
para as partes interessadas indicadas pela organização e compartilhar o
resultado da avaliação de riscos para apoiar as tomadas de decisões em
relação aos riscos.


Etapa 4 – Manter a Avaliação:
Esta etapa deve garantir que a avaliação e monitoramento dos riscos

seja realizada de forma contínua, determinar a eficácia em relação as respostas
dos riscos, identificar possíveis impactos de tratamento aos riscos que podem
afetar os ambientes dos sistemas computacionais, verificar se ações realizadas
estão adequadas aos objetivos, finalidade, escopo e premissas da avaliação
de riscos.
Este modelo de gestão de riscos quando comparado com o modelo da ABNT
31000 (2009) apresenta duas diferenças relevantes:
a. Presença da atividade “identificação de vulnerabilidade e condições de
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predisposição a ataques”, atividade específica deste contexto (gestão de
riscos de sistemas de informação).
b. Não presença da atividade “tratamento de riscos”. O escopo da norma
NIST 800-30 revision 1 (2012) é voltado exclusivamente à avaliação do
risco. O tratamento dos riscos é tratado na norma NIST 800-37, mais
abrangente, que trata da segurança do ciclo de vida de sistemas
computacionais: estabelecimento do plano de segurança, realização da
avaliação de segurança e execução de um plano de ação e metas.
O NIST 800-30 revision 1 (2012) está relacionado a uma série de padrões e
guias de segurança que contém diretrizes necessária para um processo de gestão de
riscos:
o NIST 800-39 - Managing Information Security Risk: Organization, Mission,
and Information System View (NIST 800-39, 2011).
o NIST 800-37 - Guide for Applying the Risk Management Framework to
Federal Information Systems: A Security Life Cycle Approach (NIST 80037 revision 1, 2010).
o NIST 800-53 - Security and Privacy Controls for Federal Information
Systems and Organizations (NIST 800-53 revision 4, 2013); e
o NIST 800-53A rev 4 - Assessing Security and Privacy Controls in Federal
Information Systems and Organizations: Building Effective Assessment
Plans (NIST 800-53A revision 4, 2014).
A publicação NIST 800-37 (2010), em especial apresenta três etapas principais:
plano de segurança, avaliação de segurança (avaliação de riscos), plano de ação e
metas (onde consta a atividade de tratamento do risco).

2.3

Avaliação de Maturidade

A avaliação de maturidade tem como objetivo apontar a situação atual de um
determinado processo dentro de uma organização ou área a fim de classificá-lo de
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acordo com a sua capacidade de abrangência e institucionalização (ABNT NBR
ISO/IEC 15504, 2008). Também, auxilia na priorização das ações de melhorias para
poder aprimorar o desempenho de um determinado processo e possa atingir
patamares superiores (MR-MPS-SW, 2012).

Ainda é possível, realizar análises

comparativas considerando processos similares em outras áreas ou organizações.
Existem vários métodos de avaliação (da maturidade de um processo), desde
aqueles baseados em respostas às perguntas, voltados a processos simples (OPM3,
2015; MAYER e FAGUNDES, 2008; GAFFO e BARROS, 2013), até aqueles
baseados nas observações de evidências dos atributos de seus subprocessos,
quando se trata de um processo complexo (ABNT NBR ISO/IEC 15504, 2008; CMMI,
2010; MR-MPS-SW, 2012; RIBEIRO, 2010).
Nas seções a seguir são descritas algumas normas e modelos de avaliação de
maturidade:
o ABNT 15504 (2008)1;
o CMMI (2010);
o MPS.br (2012);
o OPM3 (2015).

2.3.1 Norma ABNT NBR ISO/IEC 15504:2008
A principal referência para avaliação de maturidade em processos é a norma
ABNT NBR ISO/IEC 15.504:20082 – “Tecnologia da Informação – Avaliação de
Processo” (2008). O método de avaliação proposto na norma surgiu, inicialmente,
para o contexto de avaliação de maturidade do processo de desenvolvimento de
software e evoluiu para um modelo geral de avaliação de maturidade de processo.

ABNT NBR ISO/IEC 15504 “Engenharia de Software – Avaliação de processo” (2008) será
referenciada utilizando o termo ABNT 15504.
2 ABNT 15504 é uma tradução da Norma Internacional ISO/IEC 15504 publicada em 2003.
1
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2.3.1.1 Visão geral
Esta norma apresenta uma estratégia de avaliação baseada na coleta de
evidências e na decomposição do processo complexo em subprocessos mais simples
de serem avaliados. A norma não trata a estratégia utilizada para decompor o
processo complexo em subprocessos. O subprocessos devem ser definidos à parte.

Figura 8 – Decomposição do processo complexo

Processo
complexo

Subprocesso
1

Subprocesso
2

...

Subprocesso
M

Fonte: Elaborada pelo autor

A norma define um modelo de avaliação de maturidade parcial, voltada ao
subprocesso e baseado somente nas características genéricas dos subprocessos
válidas para qualquer processo (denominadas “atributos do processo”)1.
A norma determina a criação do modelo de avaliação de maturidade do
processo complexo através da definição de dois modelos:


Modelo de Referência do processo (MRP).



Modelo de Avaliação do processo (MAP).

2.3.1.2 Modelo de avaliação de maturidade parcial
Uma definição importante apresentada na norma são os atributos do processo.
Os atributos do processo são aquelas características intrínsecas a qualquer processo.

1 “Atributo de processo” – Neste trabalho, o termo “meta genérica de processo” será utilizado
como sinônimo de “atributo de processo”.
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A norma define 8 atributos de processo:


Execução do processo;



Gerência da sua execução;



Definição do processo;



Implementação do processo;



Medição do processo;



Controle do processo;



Inovação do processo;



Otimização do processo.

A norma define um método de medição da presença destes atributos de
processo no processo, baseada nas evidências observadas.
O nível de capacidade (maturidade) do processo é obtido a partir da avaliação
da presença dos atributos de processo1.
Para um determinado subprocesso, esses atributos são mensurados
observando-se um conjunto de resultados esperados baseados através de evidências
observadas e utilizando um critério de medição. O resultado da medição é qualitativo
com os seguintes níveis:


Não atingido;



Parcialmente atingido;



Largamente atingido;



Totalmente atingido.

A norma define a estrutura de medição que permite determinar o nível de
capacidade (maturidade) do subprocesso somente em relação aos atributos do
processo, ou seja, em relação às características genéricas do subprocesso.

“Capacidade do processo” – Neste trabalho, o termo “maturidade do processo” será utilizado
como sinônimo de “capacidade do processo”.
1
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Figura 9 – Estrutura de medição da ABNT 15504
Subprocesso

Nível de maturidade

1

Avaliação
AP
Medição
RE
Medição

AP – Atributo do processo
RE – Resultado esperado
Evidências

Fonte: Elaborado pelo autor com base na ABNT 15504 (2008)

A norma define seis níveis de maturidade dos subprocessos (escala de 0 a 5).
O uso de níveis possibilita que a capacidade do subprocesso seja avaliada desde o
nível básico (incompleto) até o nível mais elevado (em otimização). A Tabela 1
apresenta os níveis de maturidade do subprocesso, relacionando os atributos que
devem estar presentes.

Nível
0

Nome do
nível
Incompleto

1

Executado

2

Gerenciado

3

Estabelecido

4

Previsível

5

Em
otimização

Tabela 1 – Escala do nível de capacidade
Descrição
O subprocesso não atinge o
propósito
ou
não
está
implementado
O subprocesso atinge os
resultados
O subprocesso executado é
gerenciado de forma ajustada
e monitorada e os produtos de
trabalho são controlados
O subprocesso gerenciado é
definido e implementado de
forma a atingir resultados
estabelecidos
O subprocesso estabelecido
está de acordo com os limites
para alcançar os resultados
O subprocesso previsível é
alterado continuamente para
atingir metas de negócio

Atributos

Nenhum atributo.

Atributo de execução do processo.

Atributos dos níveis anteriores.
Atributo de gerência de execução.
Atributo de gerência de produto de
trabalho.
Atributos dos níveis anteriores.
Atributo de definição de processo.
Atributo de implementação de
processo.
Atributos dos níveis anteriores.
Atributo de Medição de Processo.
Atributo de Controle de Processo.
Atributos dos níveis anteriores.
Atributo de Inovação de Processo.
Atributo
de
Otimização
do
processo.
Fonte: Adaptado da ABNT 15504 (2008)

A avaliação do nível de capacidade é mensurada considerando a pontuação

40

dada ao conjunto de atributos do subprocesso (Tabela 2). Pela norma ABNT 15504
(2008), o termo atributo refere-se a um aspecto ou característica particular e
mensurável de cada processo. Por exemplo, um resultado esperado do atributo
“Execução de processo” é “o processo atinge os resultados para o qual foi definido”.
A Tabela 2 apresenta os requisitos que devem ser atendidos para cada nível de
maturidade de subprocesso definido na norma ABNT 15504 (2008):

Escala
Nível 0
Nível 1
Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Tabela 2 – Requisitos para cada nível de capacidade
Atributos do Subprocesso
Pontuação
Nenhum Atributo
Não atingido
Execução do Processo
Largamente ou completamente
Execução do Processo
Completamente
Gerência de Execução
Largamente ou completamente
Gerência de Produto de Trabalho
Largamente ou completamente
Execução do Processo
Completamente
Gerência de Execução
Completamente
Gerência de Produto de Trabalho
Completamente
Definição de Processo
Largamente ou completamente
Implementação de Processo
Largamente ou completamente
Execução do Processo
Completamente
Gerência de Execução
Completamente
Gerência de Produto de Trabalho
Completamente
Definição de Processo
Completamente
Implementação de Processo
Completamente
Medição de Processo
Largamente ou completamente
Controle de Processo
Largamente ou completamente
Execução do Processo
Completamente
Gerência de Execução
Completamente
Gerência de Produto de Trabalho
Completamente
Definição de Processo
Completamente
Implementação de Processo
Completamente
Medição de Processo
Completamente
Controle de Processo
Completamente
Inovação de Processo
Largamente ou completamente
Otimização de Processo
Largamente ou completamente
Fonte: ABNT 15504 (2008)

2.3.1.3 Modelo de avaliação de maturidade completo
A avaliação do nível de capacidade (maturidade) do processo não pode estar
baseada somente nos atributos de processo, pois estes são genéricos e não indicam
precisamente se o processo cumpre o seu propósito. Por este motivo, a norma impõe
a necessidade de definição do Modelo de Referência do Processo (MRP), que
descreve como o processo complexo é decomposto em subprocessos, e do Modelo
de Avaliação do Processo (MAP), que descreve os critérios de medição e avaliação.
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O Modelo de Referência do Processo (MRP) contém a descrição do domínio e
escopo do processo complexo e a sua decomposição em subprocessos. Para cada
subprocesso é definido seu propósito e seus indicadores de desempenho (ID). Os
indicadores de desempenho (ID) estão relacionados aos produtos de trabalho do
subprocesso (PT).
A partir da definição do MRP, associado a cada subprocesso existe agora
definido:


Propósito do subprocesso (proveniente do MRP): Descrição do propósito do
subprocesso.



Atributos de processo (AP) (proveniente da ABNT 15504, 2008): pode ser
entendido como as metas genéricas, ou seja, aquelas que valem para cada
subprocesso. Além disso, cada atributo de subprocesso possui associado um
conjunto de resultados esperados.



Indicadores de desempenho (ID) do subprocesso (proveniente do MRP): pode
ser entendido como as metas específicas, ou seja, aqueles particulares de cada
processo, em função do propósito e dos produtos de trabalho. Além disso, cada
indicador de desempenho (ID) possui associado um conjunto de produtos de
trabalho (PT).
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Figura 10 – Modelo de avaliação do processo complexo considerando os atributos
do processo (AP) e o Modelo de Referência do Processo (MRP).
AP – Atributo do processo

Definido na ABNT 15504
Definido no MRP e MAP

RE – Resultado esperado
ID – Indicadores de desempenho

Processo

PT – Produtos de trabalho

Complexo

Subprocesso

Subprocesso

1

2

...

Subprocesso
M

AP

ID

AP

ID

AP

ID

RE

PT

RE

PT

RE

PT

Evidências

Evidências

Evidências

Evidências

Evidências

Evidências

Fonte: Elaborado pelo autor

O Modelo de Avaliação do Processo descreve os critérios de avaliação e
medição do processo complexo sobre a estrutura formada pelo MRP, como ilustrado
na Figura 11.
Figura 11 - lustração do arcabouço de medição do nível de maturidade do subprocesso.
Nível de maturidade

Subprocesso
1

Avaliação
AP

ID

Medição

Medição
RE

PT

Medição

Medição

Evidências

Evidências

Fonte: Elaborado pelo autor
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Opcionalmente, pode também conter os critérios de avaliação e medição de
cada subprocesso (baseado agora também das características específicas do
subprocesso), como ilustrado na Figura 12.
Figura 12 - lustração do arcabouço de medição do nível de maturidade do subprocesso.
Processo
Complexo

Medição e
Avaliação

Subprocesso
1

Nível de maturidade

...

Subprocesso
2

Subprocesso
M

AP

ID

AP

ID

AP

ID

RE

PT

RE

PT

RE

PT

Evidências

Evidências

Evidências

Evidências

Evidências

Evidências

Fonte: Elaborado pelo autor

2.3.2 CMMI
O Capability Maturity Model Integration for Development - CMMI-DEV (2010) é
um modelo desenvolvido pelo Software Engineering Institute (SEI) visando a melhoria
de processos organizacionais e a capacidade de desenvolver, gerenciar e manter os
produtos de software de uma organização. O método de avaliação de maturidade
aplicado ao desenvolvimento de software considera os objetivos específicos e
genéricos e propõe dois caminhos para melhoria dos processos que são associados
aos modos de mensurar a maturidade: nível da capacidade do processo (capability
levels) e nível de maturidade do processo (maturity levels).
A estratégia pelo CMMI (2010) para avaliação de maturidade é decompor o
processo em subprocessos e avaliar individualmente cada processo e definir nível de
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maturidade a partir do resultado da avaliação de cada subprocesso. Cada
subprocesso deve possuir a definição de seu propósito e metas.
O método proposto pelo CMMI (2010) é relevante, pois possibilita o
entendimento de como pode ser aplicada a estratégia de decomposição de um
processo complexo. Além disso, apresenta um método de avaliação de como são
tratados os níveis de maturidade dos atributos específicos dos processos e
subprocessos. A Figura 13, representa a estrutura proposta pelo CMMI (2010) para
tratamento e avaliação do processo.
Figura 13 – Processo CMMI
Área de
Processo
Notas
Introdutórias

Propósito

Metas
Específicas

Metas Genéricas

Práticas
Específicas

Exemplo de Produto
de Trabalho

Chaves para
avaliação

Requerido

Áreas
Relacionadas ao
Processo

Práticas
Genéricas

Subpráticas

Esperado

Subpráticas

Elaboração de Práticas
Genéricas

Informativo

Fonte: CMMI (2010)

Observa-se que os subprocessos são avaliados de acordo com os objetivos
específicos e genéricos e ainda, são indicados os fatores chaves para avaliação do
processo: requerido (required), esperado (expected) e informativo (informative). Os
objetivos são classificados de acordo com a sua abrangência de aplicação, pois os
objetivos específicos referem-se a uma única característica que pode estar presente
para satisfazer apenas uma determinada área de processo e, os objetivos genéricos
possuem metas mais abrangentes e podem atender múltiplos processos.
Os modos de medição do nível de maturidade do processo são denominados
como representações (representations). A primeira representação que se refere ao
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nível de capacidade do processo é chamada como “contínua” (continuous) e a
segunda, que se refere ao nível de maturidade, é tratada como “estagiada” (staged).
A Figura 14 apresenta a representação contínua, no qual os níveis de
capacidade são mensurados levando em consideração as metas específicas e
genéricas.
Figura 14 – Representação Contínua CMMI

Área de
Processo

Metas
Especificas

Práticas
Específicas

Metas
Genéricas

Níveis de
Capacidade

Práticas
Genéricas
Fonte: CMMI (2010)

A Figura 15 mostra a representação estagiada, na qual os níveis de maturidade
são atribuídos de acordo com os resultados obtidos da avaliação considerando as
áreas do processo.
Figura 15 – Representação Estagiada CMMI-DEV

Área de
Processo

Metas
Especificas

Práticas
Específicas

Níveis de
Maturidade

Metas
Genéricas

Práticas
Genéricas
Fonte: CMMI (2010)
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O Tabela 3, representa a comparação entre os níveis utilizados pela
representação “contínua” e pela “estagiada”.
Em comparação com o método proposto pela ABNT 15504 (2008), o CMMI
(2010) apresenta além de um método de avaliação dos atributos genéricos, apresenta
uma estratégia de avaliação de atributos específicos do processo.
Tabela 3 – Comparação dos níveis de maturidade
Níveis
0
1
2
3
4
5

Continua
Incompleta
Atendido
Gerenciado
Definido

Estagiada

Inicial
Gerenciado
Definido
Gerenciado quantitativamente
Otimizado
Fonte: CMMI (2010)

Como exemplo, o subprocesso de “Desenvolvimento de plano de projeto” do
processo de desenvolvimento de software, segundo o método utilizado pelo CMMIDEV (2010) pode ter seu nível de maturidade mensurado, considerando os atributos
específicos do processo:
 Identificação de marcos principais;
 Identificar as hipóteses de cronograma;
 Identificar restrições;
 Identificar dependências entre tarefas;
 Definir orçamento e cronograma;
 Estabelecer cenários.
A medição dos níveis maturidade em um processo composto como é o caso do
processo de desenvolvimento de software é uma tarefa difícil, pois os resultados
obtidos não são precisos e podem causar equívocos em caso de necessidade de
tomada de decisão, baseada no produto da avaliação de maturidade.
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2.3.3 MPS-BR
O programa de Melhoria de Processo de Software Brasileiro - MPS.br tem como
objetivo definir um modelo de referência para melhoria do processo de software (MRMPS-SW, 2012).
O MPS.br baseia-se nos conceitos de maturidade e capacidade de processo
descritos em Normas ISO/IEC 12207:2008, ISO 15504 (ABNT NBR ISO/IEC 15504,
2008), ISO/IEC 20000:2011 e no modelo CMMI-DEV (Capability Maturity Model
Integration for Development). O MPS.br é formado por quatro componentes, que são
descritos em forma de guias e/ou documentos:
 Modelo de Referência MPS para Software (MR-MPS-SW, 2012): contém os
requisitos as serem atendidos, descrição dos níveis de maturidade, processos
e atributos do processo.
 Modelo de Referência MPS para Serviços (MR-MPS-SV): o guia contém
requisitos a serem atendidos voltado para serviços.
 Guia de Avaliação (MA-MPS, 2012): um guia que contém o processo e o
método de Avaliação e os requisitos a serem utilizados pelos integrantes da
avaliação.


Modelo de Negócio (MN-MPS): descreve as regras de negócio para
implementação do MR-MPS-SW e MR-MPS-SV, destinadas a empresas e
organizações responsáveis por implementar, avaliar e certificar os requisitos O
MPS.br (MR-MPS-SW, 2012) apresenta um modelo que pode ser utilizado para
a melhoria e avaliação do processo de software, atender as necessidades de
negócio e ser reconhecida internacionalmente.
O MPS.br defini 7 níveis de maturidade para o processo complexo. Os níveis

de maturidade indicam o grau de evolução do processo (MR-MPS-SW, 2012). Na
avaliação de um processo, o nível de maturidade é determinado a partir da avaliação
dos atributos do processo (AP) e dos resultados esperados do processo (RE) do
Modelo de Referência de Processo (MRP). A
Tabela 4, apresenta os sete níveis de maturidade do MPS.br (MR-MPS-SW, 2012)
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Tabela 4 – Níveis de maturidade MPS.br
Níveis de maturidade
Menor
G
Parcialmente gerenciado
F
Gerenciado
E
Parcialmente definido
D
Largamente definido
C
Definido
B
Gerenciado quantitativamente
Maior
A
Em otimização
Fonte: Baseada no MR-MPS-SW (2012)

2.3.3.1 Modelo de Referência de Processos do MPS.br
O Modelo de Referência de Processos (MRP) do MPS.br é composto por 19
subprocessos (MR-MPS-SW, 2012). A Tabela 5, apresenta os níveis de maturidade e
os processos relevantes para cada nível.
Tabela 5 – Modelo de Referência de Processos MPS.br
Níveis de
maturidade

Descrição

G

Parcialmente
gerenciado

F

Gerenciado

E

Parcialmente
definido

D

Largamente
definido

C

Definido

B
A

Gerenciado
quantitativamente
Em Otimização

Processos
Gerência de Projetos – GPR
Gerência de Requisitos – GRE
Aquisição – AQU
Gerência de Configuração – GCO
Garantia de Qualidade – GQA
Gerência de Portfólio de Projetos – GPP
Medição – MED
Processos dos níveis anteriores
Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional –
AMP
Definição do Processo Organizacional – DFP
Gerência de Recursos Humanos – GRH
Gerência de Reutilização – GRU
Processos dos níveis anteriores
Desenvolvimento de Requisitos – DRE
Integração do Produto- ITP
Projeto de Construção do Produto – PCP
Validação – VAL
Verificação – VER
Processos dos níveis anteriores
Desenvolvimento para Reutilização – DRU
Gerência de Decisões – GDE
Gerência de Riscos – GRI
Processos dos níveis anteriores
Processos dos níveis anteriores
Processos dos níveis anteriores
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Fonte: Baseada no (MR-MPS-SW,2012)

Os processos são analisados de acordo com a sua área de processo:
processos fundamentais, processos organizacionais e processo de apoio.
O Modelo de Referência de Processos do MPS.br descreve os subprocessos
do processo de desenvolvimento de software e, para cada subprocesso, seu propósito
e os resultados esperados do processo (REP).
Assim, o MRP em conjunto com a ABNT 15504 (2008), define uma estrutura
para avaliação do processo de desenvolvimento de software composta pelos
subprocessos e, para cada subprocesso:


Propósito - proveniente do MRP.



Atributos do processo (AP) - proveniente da ABNT 15504 (2008).



Resultados esperados do processo (REP) – proveniente do MRP.

2.3.3.2

Método de avaliação

O método de avaliação utilizado pelo MPS.br (MA-MPS, 2013) avalia o
processo complexo a partir do grau de implementação dos atributos do processo (AP)
e dos resultados esperados dos processos (REP), como ilustrado na Figura 16.
O arcabouço de medição do MPS.br define escala de caracterização do grau
de implementação e o método de medição dos atributos do processo (AP), dos
resultados esperados dos atributos de processo (RAP) e dos resultados esperados do
processo (REP). A Figura 17 ilustra o arcabouço de medição e a Tabela 6 apresenta
a escala de caracterização do grau de implementação dos resultados esperados dos
atributos de processo (RAP) e dos resultados esperados do processo (REP).
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Figura 16 – Avaliação do nível de maturidade do processo de desenvolvimento de software
Nível de maturidade
(A, B, C, D, E, F ou G)

Processo de
Desenvolvimento de software

Avaliação

Subprocesso
1

...

Subprocesso
2

AP

AP

Subprocesso
M

AP

RAP

REP

RAP

REP

RAP

REP

Evidências

Evidências

Evidências

Evidências

Evidências

Evidências

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no MA-MPS (2013)

Figura 17 – Ilustração da escala de caracterização e método de medição dos atributos do
processo (AP), dos resultados esperados dos atributos de processo (RAP) e dos resultados
esperados do processo (REP).
Processo

Nível de maturidade:

Complexo

A, B, C, D, E, F ou G)

Subprocesso
1

Escala de caracterização:

AP

T, L, P ou N
Medição de AP
Escala de caracterização: REA
T, L, P, N, N/A ou F

REP

Escala de caracterização:
T, L, P, N, N/A ou F

Medição de REP

Evidências

Evidências

Fonte: Elaborado pelo autor baseado no MA-MPS (2013)
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Tabela 6 – Escala de caracterização dos resultados esperados dos atributos de processo
(REA) e dos resultados esperados do processo (REP).
Grau de implementação

Maior

T

Totalmente
implementado

L

Largamente
implementado

P

Parcialmente
implementado

N

Não
implementado

NA

Não avaliado



Menor

Critério
 O indicador direto está presente e é julgado
adequado.
 Existe pelo menos um indicador indireto e/ou
afirmação confirmando a implementação.
 Não foi notado nenhum ponto fraco substancial
 O indicador direto está presente e é julgado
adequado.
 Existe pelo menos um indicador indireto e/ou
afirmação confirmando a implementação.
 Foi notado um ou mais pontos fracos
substanciais
 O indicador direto não está presente ou é
julgado inadequado.
 Artefatos/afirmações sugerem que alguns
aspectos do resultado esperado estão
implementados


Qualquer situação diferente das acima



F

O projeto não está na fase de desenvolvimento
que permite atender ao resultado ou não faz
parte do escopo do projeto atender ao resultado
 O resultado esperado está fora do escopo da
Fora do Escopo
avaliação conforme documentado no plano da
avaliação
Fonte: Baseado no MA-MPS (2013)

O método de avaliação também estabelece regras de consolidação dos
resultados esperados dos processos e dos atributos (MA-MPS, 2013). Essas regras
são necessárias devido à grande quantidade de informações que podem ser geradas
durante o processo de avaliação. Além disso, com a consolidação é possível verificar
se existem dados suficientes e, assim, indicar o andamento da avaliação. A Tabela 7
apresenta o detalhamento das regras utilizadas para a consolidação dos resultados
esperados dos processos e dos atributos.
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Tabela 7 – Escala de caracterização dos resultados
Regras
Caracterização
Observações
Se todos os projetos/trabalhos têm a
Todos X
mesma caracterização, esta é a
(Isto é, todos T, ou todos L, ou
X
caracterização
da
unidade
todos P, ou todos N)
organizacional.
Todos os projetos/trabalhos
Se pelo estágio de desenvolvimento
terminados X (isto é, todos T,
dos projetos/ trabalhos incompletos o
ou todos L, ou todos P ou todos
X
resultado não puder ser evidenciado
N) e os incompletos NA (Não
(NA), a caracterização da unidade
Avaliado)
organizacional é X.
Se os projetos/trabalhos forem
caracterizados para um resultado
Todos T ou L
L
esperado como L ou T, caracteriza-se
a unidade organizacional como L para
este resultado esperado.
Se pelo estágio de desenvolvimento
dos projetos/ trabalhos incompletos o
Todos T ou L e os incompletos
L
resultado não puder ser evidenciado, a
NA (Não Avaliado)
caracterização
da
unidade
organizacional é L.
Existem P, mas não existem N
(Pode existir NA - Não
L ou P
A decisão é da equipe de avaliação.
Avaliado)
Existe N
N, P ou L
A decisão é da equipe de avaliação.
O resultado esperado foi declarado
Resultado Esperado F (Fora
F
fora do escopo da avaliação no plano
do Escopo)
da avaliação.
Fonte: Baseada no (MA-MPS, 2013)

Com base no grau de implementação de cada resultado, o MPS.br (MA-MPS,
2013) estabelece regras para caracterizar o grau de implementação de cada atributo
considerando o processo na unidade organizacional. A Tabela 8 apresenta os 4 níveis
(T, L, P, N) utilizados para indicar o grau de implementação dos atributos do processo
(AP).
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Tabela 8 – Escala de caracterização do grau de implementação dos atributos de processo
(AP).
Porcentagem de
Grau de
Implementação
Caracterização
implementação
dos resultados
relacionados
Totalmente
Existe evidência de um enfoque completo e
>85% a 100%
implementado (T)
sistemático para o atributo no processo avaliado
e de sua plena implementação. Não existem
pontos fracos relevantes para este atributo no
processo avaliado.
Largamente
Existe evidência de um enfoque sistemático e de
>50% a 85%
implementado
um grau significativo de implementação do
(L)
atributo no processo avaliado. Existem pontos
fracos para este atributo no processo avaliado.
Parcialmente
Existe alguma evidência de um enfoque para o
>15% a 50%
implementado (P)
atributo e de alguma implementação do atributo
no processo avaliado. Alguns aspectos de
implementação não são possíveis de predizer.
Não implementado
Existe pouca ou nenhuma evidência de
0 a 15%
(N)
implementação do atributo no processo avaliado
Fonte: Baseada no MA-MPS, 2013

E finalmente, o guia de avaliação do MPS.br (2013) define regras para
estabelecer o grau de implementação do processo de desenvolvimento de software
(processo complexo) na unidade organizacional. Segundo essa regra um processo
atinge um determinado nível N quando os atributos do processo (AP) atendem aos
requisitos do nível N, apresentados na Tabela 9, e os resultados esperados dos
processos (REP) dos subprocessos relevantes do nível N, apresentados na Tabela
10 esteja no mínimo no nível L.

Nível
G
F
E
D
C
B
A

Tabela 9 – Regras para os níveis do processo
Atributos do processo
AP 1.1
AP 2.1
AP 1.1
AP 2.1 e AP 2.2
AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2
AP 3.1 e AP 3.2
AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2
AP 3.1 e AP 3.2
AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2
AP 3.1 e AP 3.2
AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1 e AP 3.2
AP 4.1 e AP 4.2
AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2, AP 4.1 e AP 4.2
AP 5.1 e AP 5.2
Fonte: Baseada no (MA-MPS, 2013)

Caracterização
T
L ou T
T
L ou T
T
L ou T
T
L ou T
T
L ou T
T
L ou T
T
L ou T
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Nível
G

F

E

D

C
B
A

Tabela 10 – Regras para os níveis de acordo com os resultados esperados
Processos
Atributos do processo
Gerência de Requisitos – GRE
AP 1.1 e AP 2.1
Gerência de Projetos - GPR
Medição - MED
AP 1.1, AP 2.1 e AP 2.2
Garantia da Qualidade – GQA
Gerência de Portfólio de Projetos – GPP
Gerência de Configuração – GCO
Aquisição - AQU
Gerência de Projetos – GPR (evolução)
AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1
e AP 3.2
Gerência de Reutilização - GRU
Gerência de Recursos Humanos - GRH
Definição de Processo Organizacional – DFP
Avaliação de Melhoria de Processo Organizacional - AMP
Verificação – VER
AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1
e AP 3.2
Validação – VAL
Projeto e Construção do Produto – PCP
Integração do Produto – ITP
Desenvolvimento de Requisitos - DRE
Gerência de Riscos – GRI
AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1
e AP 3.2
Desenvolvimento para reutilização - DRU
Gerência de Decisões - GDE
Gerência de Projetos – GPR (evolução)
AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1,
AP 3.2, AP 4.1 e AP 4.2
AP 1.1, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1,
AP 3.2, AP 4.1, AP 4.2, AP 5.1
e AP 5.2
Fonte: MA-MPS (2013)

Segundo o método de avaliação apresentado no guia de avaliação do MPS.br:

“os atributos de processo AP 4.1, AP 4.2, AP 5.1 e AP 5.2
somente devem ser implementados para os processos críticos
da organização/unidade organizacional, selecionados para
análise de desempenho. Os demais atributos de processos
devem ser implementados para todos os processos. ”
A Tabela 11 apresenta uma visão consolidada das regras de avaliação do nível de
maturidade do processo de desenvolvimento de software, considerando os atributos do
processo (AP) e os resultados esperados do processo (REP).
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Classe

Atributos
de
processo

Processos

Tabela 11 – Visão Consolidada do nível de avaliação
Item de avaliação
Nível MPS.br
Atributos do Processo
A B C D E
AP 1.1
T T T T T
AP 2.l
T T T T T
AP 2.2
T T T T T
AP 3.1
T T L L L
AP 3.2
T T L L L
AP 4.1
T L
AP 4.2
T L
AP 5.1
L
AP 5.2
L
Resultados esperados
Gerência de requisitos (GRE)
L L L L L
Gerência de projetos (GPR)
L L L L L
Medição (MED)
L L L L L
Garantia da qualidade (GQA)
L L L L L
Gerência de portfólio de projetos (GPP)
L L L L L
Gerência de configuração (GCO)
L L L L L
Aquisição (AQU)
L L L L L
Gerência de projetos - evolução 1 (GPR)
L L L L L
Gerência de reutilização (GRU)
L L L L L
Gerência de recursos humanos (GRH)
L L L L L
Definição do processo organizacional
L L L L L
Aval. e melhoria do processo organizacional
L L L L L
(AMP)
Verificação (VER)
L L L L
Validação (VAL)
L L L L
Projeto e construção do produto (PCP)
L L L L
Integração do produto (ITP)
L L L L
Desenvolvimento de requisitos (DRE)
L L L L
Gerência de riscos (GRI)
L L L
Desenvolvimento para reutilização (DRU)
L L L
Gerência de decisões (GDE)
L L L
Gerência de projetos – evolução 2 (GPR)
L L
Fonte: Elaborado pelo autor com base no MA-MPS (2013)

F
T
L
L

G
T
L

L
L
L
L
L
L
L

L
L

Apesar do método apresentado no MPS.br (MA-MPS, 2013) não estar
relacionado especificamente a avaliação de maturidade do processo gestão de riscos,
o intuito deste estudo foi entender como esse método trata a avaliação da maturidade
do processo considerando os resultados esperados dos processos e de seus
atributos. Além disso, auxilia na compreensão de como podem ser aplicados os
critérios e classificar o processo de acordo com o nível ou patamar alcançado por ele.

2.3.4 OPM3

O modelo de maturidade do Organizational Project Management Maturity
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Model, OPM3 (2013) foi desenvolvido por voluntários que buscavam entender o
escopo, a metodologia, a capacidade, a forma de avaliação, estrutura e a forma de
aplicação. O modelo foi baseado em modelos de avaliação de maturidade utilizados
como o CMMI.
O OPM3 (2013) é modelo de maturidade aplicado à gestão de projetos e
aplicado a três domínios: programa, projetos e portfólio. A avaliação é realizada por
meio da comparação do estado atual da organização com o modelo e utiliza um
conjunto de perguntas baseadas em melhores práticas. O processo de avaliação é
baseado em três elementos chaves: conhecimento, auto avaliação e processo de
melhoria. As questões são separadas por domínio e dentro de cada domínio
consideram as suas etapas de aprimoramento: padronização, medição, controle ou
aprimoramento contínuo.
Dentre os principais objetivos da utilização do OPM3 (2013) está possibilidade
de melhorar a previsibilidade nas entregas e estabelece um alinhamento efetivo entre
o planejamento estratégico e execução.
A Figura 18 apresenta a dimensão de maturidade proposta pelo OPM3 (2013).
No eixo horizontal são apresentadas as etapas utilizadas para mensurar a capacidade
dos domínios: projeto, programa e projeto.
Figura 18 – Dimensão da maturidade

Fonte: OPM3 (2013)
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2.4

Avaliação de maturidade do processo de gestão de risco

2.4.1 Modelo de avaliação de maturidade de riscos RIMS
O modelo proposto pela Risk and Insurance Management Society1 - RIMS o
RIMS Risk Maturity Model – RMM (2015), é voltado a avaliação de maturidade do
processo de gestão de riscos corporativos (Enterprise Risk Management – ERM).
Conforme citado anteriormente, trata-se de um modelo proprietário e de uso restrito.
O RIMS RMM (2015) é composto por 7 áreas de competência (denominadas
“atributes”). Cada área corresponde às competências esperadas em um processo de
ERM e em seu relacionamento com a organização.
Cada área de competência é composta por subgrupos de competência
(denominados como “drivers competency”), perfazendo 25 subgrupos no total.
O resultado da avaliação dos subgrupos reflete o grau de capacidade
alcançado pela área de competência dentro da organização. Cada subgrupo é
suportado por indicadores chaves (totalizando 68) que evidenciam o grau de
capacidade de cada um dos subgrupos. O modelo utiliza um conjunto de questões
relacionados aos indicadores chaves para avaliar o subgrupo de competência.
A maturidade das áreas de competência é avaliada em 5 níveis, de 1 a 5,
conforme o grau de adoção dos indicadores chaves. Os níveis de maturidade são:
 Nível 1: Ad hoc – Processos definidos, mas não documentados
 Nível 2: Inicial (initial) - Poucos processos são definidos e o sucesso depende
do esforço individual.
 Nível 3: Repetível (repeatable) - Processos básicos de gerenciamento são
definidos para se descobrir os custos, o cronograma e as funcionalidades
 Nível 4: Gerenciado (managed) - Medições detalhadas do processo de software

1

A Risk and Insurance Management Society (RIMS, 2015) é uma organização sem fins
lucrativos, fundada em 1950, que tem como objetivo o desenvolvimento profissional e
oportunidades educacionais para seus membros.
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e da qualidade do produto são coletadas.
 Nível 5: Liderança (leadership) - melhoramento contínuo do processo
A apresenta as áreas de competências, subgrupos de competências e os níveis
de maturidade que compõem o RIMS RMM.
Figura 19 – RIMS RMM – Modelo de avaliação de maturidade de processo de gestão
de riscos corporativos

Fonte: Extraída RIMS (2015)
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3

TRABALHOS RELACIONADOS

Esta seção apresenta alguns trabalhos de pesquisas relacionados a avaliação
de maturidade aplicada ao processo de gestão de riscos.
A análise de modelos de avaliação de maturidade tem como propósito
identificar os modelos e métodos existentes e entender as particularidades de cada
modelo.

3.1

Avaliação de maturidade no PGR em segurança da informação

Mayer e Fagundes (2008) desenvolveram um modelo de avaliação de nível de
maturidade para avaliar o processo de gestão de riscos em segurança da informação.
O método apresentado baseou-se em estudos de modelos de maturidade como
CMMI (2010), Control Objectives for Information and related Technology - COBIT,
Modelo de Maturidade em Gerência de Projetos (MMGP) e Organizatonal Project
Management Maturity Model - OPM (2013).
A proposta dos autores apresenta uma estrutura baseada na medição em 5
níveis, classificados em imaturidade, maturidade e excelência (Tabela 12).
Tabela 12 – Estágios e níveis proposto
Estágios
Imaturidade

Níveis
Nível 1 Inicial – Conhecimento Básico
Nível 2 Conhecido – Processo Intuitivo

Maturidade

Nível 3 Padronizado – Uso de Metodologia
Nível 4 Gerenciado – Processo Auditado

Excelência

Nível 5 Otimizado – Processo Refinado
Fonte: Mayer e Fagundes (2008)

O método para coleta de dados utilizou formulários, contendo questionários
sobre os critérios aplicados para mensurar os riscos e lista de verificação de
parâmetros e coletar informações sobre o processo de gestão de riscos aplicado a
área da segurança da informação, que serviram de subsídios para a avaliação de
maturidade do processo. No entanto, os autores não deixaram claro quais foram os
tipos de questões utilizadas.
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3.2

Avaliação de maturidade no PGR de desenvolvimento de software

Em seu trabalho Gaffo e Barros (2013) apresentaram um estudo para avaliação
do grau de maturidade do processo de gestão de riscos de desenvolvimento de
software, motivados pela carência de métodos de avaliação que possam trazer
resultados objetivos que determinem o grau de maturidade de riscos de um processo
de gerenciamento de software. Nessa avaliação utilizou-se um questionário com a
aplicação de um método de cálculo de aderência do processo considerando o impacto
e exposição de resultados.
A atividade inicial do método proposto consistiu em aplicar o questionário de
avaliação diagnóstica GAIA Riscos1 a fim de levantar informações sobre o processo
de gerenciamento de riscos aplicado ao processo de desenvolvimento de software.
As coletas dessas informações serviram de subsídios para a realização dos cálculos
das taxas de níveis de serviço, o quais foram utilizados para determinar o patamar de
maturidade alcançado
O questionário foi estruturado em 7 grupos de questões, que respondem os
propósitos da norma ABNT 31000 (2009). Cada questão é composta de múltiplas
escolhas e cada uma delas corresponde a um fator multiplicativo que tem como
objetivo quantificar o impacto de uma ameaça sobre um determinado projeto de
desenvolvimento de software.
Ainda em relação ao questionário proposto pelo método, ressaltou-se uma
métrica adicional que contempla o relacionamento entre as questões e o peso dado
ao serviço de framework. A
Figura 20, apresenta um exemplo de questão, que consiste em avaliar como os
critérios e parâmetros para identificação dos riscos são aplicados, considerando os
diversos subprocessos de gestão de riscos, denominados como serviços, e assim,
atribuir peso a cada um deles considerando o nível de aderência as respectivas

1

GAIA Riscos é um framework para o gerenciamento de riscos no processo de
desenvolvimento de software (GAFFO, 2013) que visa implementar gradativamente a
gerência do processo de desenvolvimento de software.
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justificativas.

Figura 20 – Peso em relação aos serviços

Fonte: Gaffo e Barros (2013)

No trabalho, foi citado que o cálculo para determinar o nível de maturidade é
dado pelo produto do fator multiplicador de cada questão e o peso dos serviços, e em
seguida, utilizou-se outra tabela para determinar os intervalos da taxa de atendimento
(Figura 21).
Figura 21 - Taxa de atendimento

Fonte: Gaffo e Barros (2013)

O método de Gaffo e Barros (2013) utiliza como instrumento de avaliação um
questionário que visa levantar informações sobre o processo gestão de riscos
genérico, não enfatizando os riscos específicos e inerentes ao processo de
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desenvolvimento do software.

3.3

Avaliação de Maturidade PGR em sistema de informação

Para o trabalho de Elmaallam e Kriouile (2011), foi proposto um método de
avaliação de maturidade no processo de gestão de riscos voltados aos sistemas de
informação de uma organização. Para definir o método os autores basearam-se nos
seguintes aspectos: estudo da definição de um sistema de informação, a composição
de um processo de avaliação de riscos e modelos de avaliação de maturidade.
Um sistema de informação foi denominado “work system”. Os autores utilizaram
esse termo” a fim de distinguir sistema de informação de sistema de tecnologia de
informação.
O método proposto pelos autores baseou-se em quatro elementos, o processo
de gerenciamento de riscos, o ciclo de vida do sistema de informação, componentes
(constituintes) do sistema de informação e níveis de maturidade. O termo componente
é usado para relacionar os elementos de controle a serem analisados durante a
avaliação do nível de maturidade de riscos de um sistema de informação.
Para os autores, o diferencial do trabalho é a possibilidade de aplicação do
processo de gestão de riscos e posterior avaliação do nível de maturidade em todos
os componentes de um sistema de informação de uma empresa. Para o trabalho,
foram classificados nove componentes relacionados ao sistema de informação, sendo
eles: participantes, tecnologias, informação, práticas de serviços (work practices),
produtos e serviços, clientes, infraestrutura, ambiente e estratégia.
Durante a avaliação de riscos, que precede a avalição de maturidade do
processo de gerenciamento de riscos, para cada componente é realizado o
levantamento dos controles que compõem cada um deles e em seguida, é aplicada
avaliação de riscos.
O método proposto pelos autores utiliza uma matriz para calcular o nível de
maturidade do processo de gestão de riscos de cada componente e os elementos que
compõem o sistema de informação e a seguir, estimar o nível de riscos de todos os
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sistemas de informação. Figura 22, representa a matriz, a qual indica cada um dos
sistemas de informação presentes na organização, sendo:
 Primeira coluna (IS-1...IS-N): representa todos os sistemas de informação da
organização que estão no escopo da avaliação de maturidade do processo de
gerenciamento de riscos;
 Segunda coluna (C1...C9): representa os componentes que fazem parte dos
sistemas de informação: participantes, tecnologias, informação, práticas de
serviços (work practices), produtos e serviços, clientes, infraestrutura, ambiente
e estratégia.
 Colunas de atividades (A1...A5): representa as cinco atividades principais do
processo de gerenciamento de riscos: estabelecimento do contexto (A1),
avaliação dos riscos (A2), tratamento dos riscos (A3), comunicação (A4) e
monitoramento e revisão dos riscos (A5);
 Nível de maturidade de cada controle (ML-Aí/Cj): o nível de maturidade é dado
avaliando o nível de maturidade (ML) de cada atividade do processo de gestão
de riscos (Ai), considerando o controle mapeado para aquele componente (Cj);
 Última coluna (PR): representa o cálculo do nível de maturidade do processo
aplicado ao conjunto de controles de cada componente (ML-PR/Cj)
 Resultado do Nível de Maturidade do Processo (considerando cada sistema de
informação): O nível de maturidade é dado considerando todos os
componentes (C1...C9) e as atividades de gerenciamento de riscos (A1...A5),
como por exemplo, “IS.1= ML-PR/IS.1”
 Resultado do Nível de Maturidade do Processo (considerando todos os
sistemas de informação): o nível de maturidade (ML) das atividades de
gerenciamento de riscos (A1...A5) aplicado a todos os sistemas de informação
é dada pela fórmula “ML-Ai”. Já o nível de maturidade (ML) do processo de
gerenciamento (PR) de riscos considerando todos os sistemas de informação
é dado pela fórmula “ML-PR”.
Após levantar o estado de maturidade do processo de gerenciamento de riscos
do sistema de informação, é necessário atribuir o nível de maturidade. Os autores
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utilizaram a mesma definição e níveis de maturidade que foram propostos no modelo
de Mayer e Fagundes (2008).
A proposta dos autores auxilia no entendimento de como um método de
avaliação de maturidade pode ser usado para avaliar as particularidades e
componentes de processos específicos, como no caso dessa pesquisa. No entanto,
não foi possível identificar no trabalho se os processos genéricos são tratados neste
método de avaliação.
Figura 22 – Matriz proposta

Fonte: Elmaallam e Kriouile (2011)
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3.4

Modelo de maturidade para processo de combate à fraude computacional
interna

O objetivo principal do autor (RIBEIRO, 2010) foi propor um modelo de combate
à fraude de computacional interna que possibilite a organização avaliar o seu nível de
maturidade baseado em uma visão de processos e não em controles. O escopo do
trabalho foi focado na área de fraudes computacionais internas.
O trabalho foi proposto considerando: a elaboração de um modelo de referência
de processos relacionado a fraudes computacional interna, a construção de um
modelo de avaliação de maturidade e a criação de um modelo de melhoria do nível
de maturidade desse processo.
O desenvolvimento do modelo de referência de processos de fraudes
computacionais internas utilizou a técnica de decomposição do processo,
considerando os domínios e os resultados esperados para cada domínio.
O modelo de avaliação de maturidade considerou as particularidades de cada
subprocessos, a definição do propósito, a avaliação dos atributos e os resultados
esperados.
O modelo de melhoria considerou a dimensão de capacidade de cada
subprocesso, com o intuito de mensurar a capacidade dos subprocessos e o grau de
institucionalização do subprocesso, a fim de obter o nível de maturidade e identificar
possíveis melhorias no processo como um todo.
O trabalho contribui para entendimento do uso da norma ABNT 15504 (2008)
no desenvolvimento de modelos de referências de processo e ainda na criação do
modelo de avaliação de maturidade, considerando contextos distintos do processo de
gestão de riscos.

3.5

Gestão de riscos em empresas de energia hidroelétrica
Considerando a criticidade e importância dos aspectos relacionados aos riscos,

a definição e aplicação de um processo de gestão de riscos corporativos é
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fundamental para uma empresa de geração de energia hidroelétrica. Alguns tipos de
riscos corporativos são considerados comuns (por exemplo: riscos financeiros), porém
alguns estão ligados ao ramo de atividade são intrínsecos ao ramo de atividade da
empresa

(exemplo:

riscos

catastróficos

de

rompimento

de

barragens).

Considerando os riscos catastrófico de rompimento de barragens, Franco
(2008) cita que o rompimento em barragens é considerado um perigo potencial, pelas
dificuldades do gerenciamento de barragens existentes no Brasil, pelo volume de água
contido por elas e principalmente, por colocar em constante riscos vidas humanas. O
principal objetivo do seu trabalho foi propor uma avaliação de segurança de
barragens, levantando os riscos e impactos socioambientais.
São apresentadas várias metodologias relacionadas ao processo de gestão de
riscos no trabalho (FRANCO, 2008). No entanto, ele utiliza como base a Metodologia
Nacional que define um Manual de Segurança e Inspeção de Barragens (MI, 2002),
no qual é publicado um modelo alternativo de avaliação de riscos em barragens,
porém também descreve a uma forma de classificação das barragens em relação as
consequências de sua ruptura.
O modelo alternativo de gerenciamento de riscos definido pelo MI (2002), utiliza
alguns índices para mensurar os riscos relacionados à segurança de barreiras como:
 Periculosidade (P)
 Vulnerabilidade (V)
 Importância (I)
 Potencial de riscos (PR)
Estes índices são distribuídos em matrizes compostas por parâmetros que
possibilitam analisar a situação das barreiras e obter resultados que são utilizados
para as análises dos riscos. Além disso, no trabalho Franco (2008), cita a importância
do desenvolvimento de um “Plano de Ação Emergencial” (PAE):
“O PAE, portanto, é um documento formal que identifica riscos
em

potencial

associados

a

uma

represa,

específica

as

responsabilidades e propõe uniformidade de ações previamente
planejadas que devem ser postas em prática de forma sistemática.
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Específica procedimentos e informações para auxiliar o proprietário
do empreendimento e os órgãos envolvidos na segurança global da
população no sentido de estabelecer sinais de alerta a jusante para
reduzir o efeito surpresa, além de padronizar a forma de notificação
oficial sobre o ocorrido. ” (FRANCO, 2008)
O MI (2002) ressalta uma forma de classificação das barragens em relação as
consequências que a ruptura pode causar, considerando a perda de vidas humanas,
valor econômico e outros tipos de consequências menos relevantes. Na Tabela 13, é
possível visualizar a classificação das consequências em relação as perdas:
Tabela 13 – Classificação das consequências de ruptura de barragens
Consequências da
Perdas de Vidas Econômico, Social e Danos
Ruptura
Ambientais
Muito Alta
Significativa
Dano excessivo
Alta
Alguma
Dano substancial
Baixo
Nenhuma
Dano moderado
Muito Baixo
Nenhuma
Dano mínimo
Fonte: MI, 2002

Este estudo mostrou a relevância do processo de gestão de riscos corporativo
em empresas de energia hidroelétrica, especificamente os riscos catastróficos em
rompimento de barragens. E também, com base nos impactos relacionados aos
riscos, observa-se a necessidade de monitoramento e melhoria contínua do processo
de gestão de riscos, a fim de torna-lo mais efetivo e eficaz.

3.6

Considerações sobre os trabalhos relacionados

Essa seção apresentou algumas considerações de como um modelo ou
método de avaliação para processos permite a uma organização medir o nível de
maturidade de subprocessos. Foram apresentadas também, propostas de modelo de
processos de gestão de riscos para áreas específicas.
Os modelos de avaliação de maturidade apresentados utilizam como referência
o método de avaliação CMMI-DEV (2010) e o modelo de avaliação de maturidade
descrita na ABNT 15504 (2008). Os trabalhos relacionados aos processos de gestão
de riscos das áreas segurança da informação, desenvolvimento de software e
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sistemas de informação utilizaram um modelo genérico de processo de gestão de
riscos (ABNT NBR ISO/IEC 31000, 2009).
Em relação ao processo de gestão de riscos corporativos de empresas de
energia hidroelétrica, a pesquisa sobre os riscos relevantes resultou na identificação
de riscos catastrófico de rompimento de barragens. A relevância dos riscos indica a
importância do estabelecimento de um processo de gestão de riscos confiável e que
forneça subsídios para tomada de decisão a fim de evitar impactos de perdas
irreparáveis.
Os modelos apresentados complementaram o entendimento sobre os
conceitos relacionados ao processo genérico de gestão de riscos e aos modelos de
avalição de maturidade (descritos na seção 2). Os conceitos e trabalhos relacionados
são utilizados como base para o desenvolvimento da proposta deste trabalho.

69

4

PROPOSTA DO MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DE MATURIDADE

Nesta seção é apresentada a proposta de método genérico de avaliação de
maturidade do processo de gestão de riscos. A proposta sugere um método público,
reprodutível, baseado em normas e que considere as saídas (produtos) do processo.
O método proposto é baseado na norma ABNT 15504 (2008), que indica a
necessidade de um modelo de referência de processo e de um modelo de avaliação.
O método proposto utiliza a estratégia de reutilização de definições que se baseia em
normas e modelos extensivamente utilizados.
Nas seções a seguir são apresentados os seguintes temas:
o Visão geral do método de avaliação de maturidade.
o Proposta do modelo de referência de processos de gestão de riscos.
o Arcabouço de medição.
o Método de avaliação do processo complexo.

4.1

Visão geral do método de avaliação de maturidade

Como visto anteriormente, o uso de um método de avaliação de maturidade de
um processo complexo possibilita que uma organização determine o grau de
aderência ou maturidade do processo em relação aos objetivos e metas1
estabelecidos. Os processos são avaliados através da verificação do atendimento das
metas dos subprocessos. O resultado da avaliação fornece uma visão geral da
institucionalização do processo complexo no contexto da organização.
O método de avaliação de maturidade proposto neste trabalho é voltado ao
processo de gestão de riscos.
O método proposto é baseado na norma ABNT 15504 (2008), que indica a

1

O termo “meta” neste trabalho, refere-se ao sinônimo de atributo
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necessidade de um modelo de referência de processo (MRP) e de um modelo de
avaliação (MA). O modelo de referência de processo gestão riscos proposto (MRPGR) é baseado processo genérico de gestão de riscos da norma ABNT 31000 (2009)
e utiliza processos adicionais de qualidade de modelos extensivamente utilizados
como o CMMI (2010) e MPS.br (2012).
O arcabouço de medição e método de avaliação é baseado na ABNT 15504
(2008) e no guia de avaliação do MPS.br (2013). Assim, a proposta do método de
avaliação de maturidade do processo de gestão de risco exige a necessidade de
definir os seguintes modelos:

4.2



Modelo de referência do processo de gestão de riscos (MRP-GR);



Arcabouço de medição;



Método de avaliação de maturidade do processo de gestão de riscos.

Proposta de um modelo de referência de processos gestão de riscos

A norma ABNT 15504 (2008) determina para facilitar a avaliação de
maturidade, é necessário que esse processo seja decomposto, em subprocessos.
Esse conjunto de subprocessos é denominado Modelo de Referência de Processo
(MRP).
Neste modelo, para cada um dos subprocessos deve ser definido o seu
propósito e suas metas genéricas e específicas. Para cada meta genérica e específica
também devem ser definidos os resultados esperados.
A norma ABNT 15504 (2008) e o MPS.br (2012) utilizam o termo atributo do
processo (process atribute) para denominar a meta genérica. Já o CMMI (2010) trata
as metas comuns para qualquer tipo de processo como metas genéricas (generic
goals).
A proposta do Modelo de Referência de Processo de Gestão de Riscos (MRPGR) está ilustrado na Figura 23:
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Figura 23 – Modelo de Referência de Processo de Gestão de Riscos (MRP-GR)
Processo de
gestão de riscos

Subprocesso

1

MG

ME

RE

RE

Evidências

Evidências

Subprocesso
2

...

Subprocesso

M

Fonte: Elaborado pelo autor

As metas específicas que são intrínsecas às características de cada processo
em particular, não são descritas na ABNT 15504 (2008), porém quando referenciadas
impõe que sejam definidos os propósitos e resultados esperados particular a cada
processo. No MPS.br (2012) também são descritos apenas os propósitos e resultados
esperados e o termo meta ou atributo específico não é definido. Para o CMMI (2010)
o termo utilizado é meta específica (especific goals).
Neste trabalho, o termo utilizado para referenciar os atributos ou metas comuns
a qualquer tipo de processo será “metas genéricas” e para os atributos ou metas
intrínsecas a característica de cada processo será utilizado o termo “metas
específicas”.

4.2.1

Estratégia para a definição do modelo de referência de processos

A estratégia escolhida para a definição do modelo de referência de processos
de gestão de riscos (MRP-GR), tem como base a reutilização de definições de
processos já definidos em outras normas ou modelos extensivamente utilizados:
 Seleção dos processos relevantes de gestão de riscos a partir da norma ABNT
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31000 (2009);
 Seleção dos processos relevantes de qualidade a partir da análise das
especificações MPS.br (2012) e CMMI-DEV (2010);
 Identificação de outros processos relevantes.

4.2.2 Seleção dos processos de gestão de riscos da ABNT 31000

Seguindo a estratégia de reutilização de critérios e conceitos estabelecidos em
norma e extensivamente utilizado, foram selecionados os cinco processos principais
da norma ABNT 31000 (2009), que estão descritos na seção 2.2.1 deste trabalho:
 Estabelecimento do contexto;
 Avaliação de riscos;
 Tratamento de riscos;
 Monitoramento dos riscos;
 Comunicação e consulta.

4.2.3 Seleção de processos de qualidade do CMMI e MPS.br

Seguindo a estratégia de reutilização dos conceitos e critérios de normas e
modelos extensamente utilizados foram analisados os processos organizacionais e de
apoio presentes no CMMI (2010) e MPS.br (2012) e verificada a possibilidade de
adaptação para o contexto do processo de gestão de riscos.
Nos modelos de avaliação de maturidade como o CMMI (2010) e o MPS.br
(MR-MPS-SW, 2013), o escopo da avaliação são os projetos de desenvolvimento de
software. Portanto, para atender as necessidades de monitoração e controle é
implementado o processo de gestão de projetos. No contexto do processo de gestão
de riscos o foco não são os projetos, mas o processo contínuo de gestão de riscos.
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A análise resultou na seleção de seis subprocessos do modelo de referência
definidos pelo MPS.br (2012) e pelo CMMI (2010). Em função da diferença de
propósito, eles foram adaptados ao contexto do processo gestão de riscos:
 Garantia de qualidade (GQ): Tem como propósito garantir que o processo,
procedimento e critérios sejam seguidos de acordo com o que foi definido (MRMPS-SW, 2012).
 Medição (MED): Tem como propósito mensurar os resultados dos produtos de
trabalho do processo de forma a prover informações para apoiar os objetivos
organizacionais (MR-MPS-SW, 2012).
 Avaliação e melhoria do processo organizacional (AMP): Tem como
propósito avaliar o processo de gestão de riscos e identificar as possíveis
melhorias a serem aplicadas (MR-MPS-SW, 2012).


Gerência das Ações (GAC)1: tem como propósito é estabelecer e manter
planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades associadas às
ações (MR-MPS-SW, 2012).



Gerência de Recursos Humanos (GRH): Tem como propósito prover a
organização com os recursos humanos necessários e manter suas
competências adequadas às necessidades do negócio (MR-MPS-SW, 2012).

 Gestão Integrada do trabalho (GIT): Tem como propósito estabelecer,
gerenciar e integrar o trabalho das partes interessadas, de acordo com os
processos estabelecidos (CMMI, 2010).

4.2.4 Identificação de outros subprocessos relevantes.
Observando as normas e outras referências bibliográficas não foram
identificados outros subprocessos relevantes para compor o modelo de referência do
processo genérico de gestão de riscos.

Para este trabalho será utilizado o termo “Gerência de Ações (GA) ”, porém o MPS.br
(2012) o termo utilizado é “Gerencia de Projetos (GPR) ”
1

74

4.2.5 Resumo dos subprocessos do modelo de referência do processo de gestão
de riscos

Os subprocessos que compõe o modelo de referência do processo de gestão
de riscos proposto (MRP-GR) estão apresentados na Tabela 14.

Áreas de processos

Tabela 14 – Modelo de Referência do Processo de Gestão de Riscos (MRP-GR)
Subprocessos
Propósito
Estabelecimento
Estabelecer parâmetros internos e externos a
do Contexto
serem utilizados no processo de gestão de riscos.
Avaliação de
Identificar e compreender os potenciais impactos
Riscos
dos riscos sobre os objetivos, baseando-se na
coleta e análises de evidências.
Tratamento dos
Estudar as alternativas para modificar o nível de
Processo
Riscos
risco e escolher de uma delas, além do implementar
Fundamentais
essa alternativa.
Monitoramento
Manter um processo de monitoramento e vigilância
dos riscos
do ambiente de riscos para detectar eventuais
alterações relevantes que possam causar alteração
dos riscos.
Comunicação e
Manter um plano de comunicação e consulta entre
Consulta
todas as partes interessadas internas e externas
Gerência de
Estabelecer e manter planos que definem as
ações
atividades, recursos e responsabilidades
associadas às ações
Gerência de
Prover a organização com os recursos humanos
recursos
necessários e manter suas competências
humanos
adequadas às necessidades do negócio
Processos
Gestão Integrada Assegurar a compatibilidade e integração entre
organizacionais
do trabalho
gestão de riscos e outras atividades
organizacionais
Avaliação e
Avaliar o processo de gestão de riscos e identificar
melhoria do
as possíveis melhorias a serem aplicadas.
processo
organizacional
Garantia de
Assegurar que o processo, procedimento e
qualidade
critérios sejam seguidos
Processos de
apoio
Medição
Garantir que os processos alcancem o
desempenho desejado e atinjam seus objetivos.
Fonte: Elaborado pela autora e baseado na ABNT 31000 (2009), CMMI-DEV (2010) e MPS.br
(MR-MPS-SW, 2013)

A estratégia de classificação dos subprocessos em área de processos reutilizou
as áreas indicadas no MPS.br (2012): processos fundamentais, organizacionais e de
apoio.
O propósito de cada subprocesso foi adaptado ao contexto da gestão de riscos
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e classificado de acordo com a área de processo:

4.2.6 Detalhamentos dos subprocessos fundamentais
Esta seção detalha os subprocessos fundamentais definidos no MRP-GR. São
descritos para cada subprocessos seu propósito, suas metas especificas e
respectivos

resultados

esperados.

Os

subprocessos

denominados

como

fundamentais são:
 Estabelecimento do Contexto.
 Avaliação de Riscos
 Tratamento de Riscos
 Monitoramento dos Riscos
 Comunicação e Consulta

4.2.6.1 Estabelecimento do Contexto (EC)

Propósito:
Estabelecer parâmetros internos e externos a serem utilizados no processo de
gestão de riscos. Inclui a definição dos critérios utilizados na gestão de riscos:
classificação de riscos, critérios de medição e métodos de avaliação.
Meta específica 1 (EC-ME1)1: Estabelecer o contexto interno e externo
 Resultado Esperado 1 (EC-ME1-RE1): Estabelecer e delimitar o contexto
externo, considerando os ambientes, fatores-chaves, objetivos da organização
e as preocupações das partes interessadas.
 Resultado Esperado 2 (EC-ME1-RE2): Estabelecer e delimitar o contexto

1

Para cada é atribuída uma sigla que corresponde ao subprocesso e a numeração da meta
(exemplo: AR-ME1: Análise de Riscos Meta Especifica
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interno.
 Resultado Esperado 3 (AR-ME1-RE3): Estabelecer o escopo do processo de
gestão de riscos
Meta específica 2 (EC-ME2): Definir os critérios de métodos de avaliação
Resultado Esperado 1 (EC-ME2-RE1): Critérios e métodos de avaliação,
incluindo os critérios de classificação de risco, medição da probabilidade do evento
de risco, medição do impacto do evento de risco, medição do nível de risco e
priorização do risco, dicionário de riscos e métodos de avaliação.

4.2.6.2 Avaliação de Riscos (AR)

Propósito
Identificar e compreender os potenciais impactos dos riscos sobre os objetivos,
baseando-se na coleta e análises de evidências. Inclui as atividades de identificação
de riscos, análise de riscos e priorização de riscos.
Meta específica 1 (AR-ME1): Periodicidade da avaliação dos riscos
A organização realiza a avaliação de riscos segundo a periodicidade definida
no contexto de gestão de riscos.
 Resultado Esperado 1 (AR-ME1-RE1): Relatórios periódicos de avaliação de
riscos
Meta específica 2 (AR-ME2): Identificar os riscos
Identificar os riscos relacionados à área ou à organização, reconhecer e
registrar os riscos (ABNT NBR ISO/IEC 31000, 2009). São considerados os seguintes
fatores para elencar os riscos: as fontes de riscos, as causas, consequências e a área
de abrangência e impactos dos riscos.
 Resultado Esperado 1 (AR-ME2-RE1): Relação de riscos relevantes ao
negócio.
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 Resultado Esperado 2 (AR-ME2-RE2): Relação das fontes de riscos, diretas
e indiretas.
Meta específica 3 (AR-ME3): Analisar os riscos
Compreender e detalhar os riscos elencados na fase de identificação e
mensurar o nível de risco.
 Resultado Esperado 1 (AR-ME3-RE1): Relação dos controles existentes e
nível de eficácia de cada risco.
 Resultado Esperado 2 (AR-ME3-RE2): Relação de causas e consequências
relacionadas a cada risco.
 Resultado Esperado 3 (AR-ME3-RE3): Análise (quantitativa ou qualitativa) de
cada risco, considerando as causas, consequências, abrangência e controles
existentes.
 Resultado Esperado 4 (AR-ME4-RE4): Para cada risco, estimativa do nível
do risco utilizando o critério de definição estabelecido no contexto.
Meta específica 4 (AR-ME4): Priorizar os riscos
Avaliar quais riscos são considerados relevantes e priorizá-los (relação de
ordem de importância).
Os riscos são comparados com os critérios de aceitação de riscos ou de apetite
a riscos estabelecidos no contexto.
 Resultado Esperado 1 (AR-ME4-RE1): Relação de riscos ordenados por
importância.
 Resultado Esperado 2 (AR-ME4-RE2): Relação dos riscos relevantes para
tratamento baseado no critério de aceitação ou de apetite a risco.
 Resultado Esperado 3 (AR-ME4-RE3): Indicação do responsável pelo risco
(risk owner).
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4.2.6.3 Tratamento dos riscos (TR)

Propósito
Estudar as alternativas para modificar o nível de risco e escolher de uma delas,
além de implementar essa alternativa.
Meta específica 1 (TR-ME1): Estudar as alternativas para modificar o nível do risco,
para todos os riscos a serem tratados
 Resultado Esperado 1 (TR-ME1-R1): Relatório das alternativas para modificar
o nível do risco, para todos os riscos a serem tratados.
Meta específica 2 (TR-ME2): Selecionar, estabelecer o plano de tratamento de riscos
e implementá-lo, para todos os riscos a serem tratados.
 Resultado Esperado 1 (TR-ME2-R1):

Relatório indicando a seleção da

alternativa de tratamento.
 Resultado Esperado 2 (TR-ME2-R2): Plano de tratamento de riscos
 Resultado Esperado 3 (TR-ME2-R3): Indicadores de acompanhamento da
execução das atividades tratamento do risco
 Resultado Esperado 4 (TR-ME2-R4): Relatório da implantação do tratamento
do risco.
Meta específica 3 (TR-ME3): Verificar a eficácia dos controles implementados.
 Resultado Esperado 1 (TR-ME3-R1): Relatório de avaliação da eficácia dos
controles.

4.2.6.4 Monitoramento dos Riscos (MR)

Propósito:
Manter um processo de monitoramento e vigilância do ambiente de riscos,
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interno e externo, para detectar eventuais alterações relevantes que possam causar
alteração dos riscos.
As atividades incluem assegurar que os controles sejam eficazes e eficientes,
analisar os eventos, detectar mudanças no contexto interno e externo e identificar
riscos emergentes (ABNT NBR ISO/IEC 31000, 2009).
Meta específica 1 (MR-ME1): Estabelecer o plano de monitoramento do ambiente de
riscos. O plano deve incluir o objetivo, o objeto, os recursos, o custo, a periodicidade
e o responsável.
 Resultado Esperado 1 (MR-ME1-R1): Planos de monitoramento
Meta específica 2 (MR-ME2): Executar os planos de monitoramento
 Resultado Esperado 1 (MR-ME2-R1): Indicadores das atividades periódicas
do monitoramento.
 Resultado Esperado 2 (MR-ME2-R2): Relatórios periódicos do monitoramento
Meta específica 3 (MR-ME3): Analisar criticamente os resultados do monitoramento
 Resultado Esperado 1 (MR-ME3-R1): Relatórios de análise crítica dos
resultados do monitoramento.

4.2.6.5 Comunicação e Consulta (CC)

Propósito:
Manter um plano de comunicação e consulta entre todas as partes interessadas
internas e externas (ABNT NBR ISO/IEC 31000, 2009).
Meta específica 1 (CC-ME1): Comunicar as partes interessadas com os parâmetros
internos e externos a serem utilizados no processo de gestão de riscos
 Resultado Esperado 1 (CC-ME1-R1): Relatório com parâmetros a serem
utilizados pelas partes interessadas
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Meta específica 2 (CC-ME2): Comunicar as partes interessadas os resultados do
tratamento dos riscos
 Resultado Esperado 1 (CC-ME2-R1): Plano de comunicação com matriz
responsabilidades e partes interessadas.
Meta específica 3 (CC-ME3): Comunicar as partes interessadas os riscos relevantes
detectados na avaliação de risco
 Resultado Esperado 1 (CC-ME2-R1): Relatório de riscos relevantes e termo
de ciência das partes interessadas
Meta específica 4 (CC-ME4): Comunicar as mudanças relevantes do ambiente de
riscos detectadas no monitoramento dos riscos


Resultado Esperado 1 (CC-ME2-R1): Plano de mudanças indicando
controles a serem aplicados.

4.2.7 Detalhamentos dos subprocessos organizacionais
Esta seção detalha os subprocessos definidos como organizacionais no MRPGR. São descritos para cada subprocessos seu propósito e suas metas especificas.
Os subprocessos classificados como organizacionais são:
 Gerência de Ações (GAC)
 Gerência Integrada do Trabalho (GIT)
 Gerência de Recursos Humanos (GRH)
 Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional (AMP)

4.2.7.1 Gerência de ações (GAC)
Propósito:
O propósito do processo Gerência das ações (avaliação, ações de tratamento,
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planos de monitoração, etc.) é estabelecer e manter planos que definem as atividades,
recursos e responsabilidades associadas às ações, bem como prover informações
sobre o andamento das ações que permitam a realização de correções quando houver
desvios significativos no seu desempenho.
Meta específica 1 (GAC-ME1): Definir plano de trabalho contendo responsável,
equipe, atividades, cronograma, custo, marcos e pontos de controle.
Meta específica 2 (GAC-ME2): Gerenciar o trabalho utilizando o Plano do Projeto e
outros planos que afetam o projeto e documentar os resultados.
Meta específica 3 (GAC-ME3): Estabelecer, implementar e acompanhar as ações
para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos
problemas identificados até a sua conclusão.

4.2.7.2 Gerência integrada do Trabalho (GIT)

Propósito:
O propósito do processo de Gestão Integrada do Trabalho é estabelecer e
gerenciar as atividades e o envolvimento das partes interessadas (stakeholders)
relevantes de acordo com um processo de gestão de riscos integrado aos processos
padrão da organização.

Meta específica 1 (GIT-ME1): Estabelecer o processo de gestão de riscos de forma
integrada aos outros processos padrão da organização.
Meta específica 2 (GIT-ME2): Gerenciar as atividades utilizando o processo definido.
Meta específica 3 (GIT-ME3): Alocar as equipes de forma apropriada para executar
as atividades.
Meta específica 4 (GIT-ME4): Verificar se partes interessadas cumprem seus
compromissos: (a) executam suas tarefas de forma coordenada e no prazo; (b)
executam suas tarefas com atenção aos requisitos, planos e objetivos e problemas; e
(c) identificam, rastreiam e resolvem os problemas que surgem de forma coordenada.
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Meta específica 5 (GIT-ME5): Identificar as preocupações das partes interessadas
relevantes e analisar e, quando necessário, devem ser consideradas nas atividades.

4.2.7.3 Gerência de Recursos Humanos (GRH)
Propósito:
O propósito do processo Gerência de Recursos Humanos é prover a
organização com os recursos humanos necessários e manter suas competências
adequadas às necessidades do negócio.
Meta específica 1 (GRH -ME1): Levantar as necessidades estratégicas da gestão de
riscos para identificar recursos, conhecimentos e habilidades requeridos.
Meta específica 2 (GRH-ME2): Contratar e treinar indivíduos com os conhecimentos,
habilidades e competências requeridas quando necessário.
Meta específica 3 (GRH-ME3): Realizar treinamentos:


As necessidades de treinamento que são responsabilidade da organização
são identificadas;



Uma estratégia de treinamento é definida, com o objetivo de atender às
necessidades de treinamento dos projetos e da organização;



Um plano tático de treinamento é definido, com o objetivo de implementar a
estratégia de treinamento;



Os treinamentos identificados como sendo responsabilidade da organização
são conduzidos e registrados;

Meta específica 4 (GRH-ME4): Avaliar os resultados dos treinamentos:


A efetividade do treinamento é avaliada;



Critérios objetivos para avaliação do desempenho de grupos e indivíduos são
definidos e monitorados para prover informações sobre este desempenho e
melhorá-lo;

Meta específica 5 (GRH-ME5):

Planejar, estabelecer e manter uma estratégia

apropriada de gerência de conhecimento para compartilhar informações na
organização sobre gestão de riscos
 Uma estratégia apropriada de gerência de conhecimento é planejada,
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estabelecida e mantida para compartilhar informações na organização sobre
gestão de riscos;
 Uma rede de especialistas na organização é estabelecida e um mecanismo de
apoio à troca de informações entre os especialistas e gestão de riscos é
implementado;
 O conhecimento é disponibilizado e compartilhado na organização.

Meta específica 6 (GRH-ME6): Estabelecer uma rede de especialistas em gestão
de riscos é estabelecida.

4.2.7.4 Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional (AMP)
Propósito:
O propósito do processo Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional é
determinar o quanto os processos padrão da organização contribuem para alcançar
os objetivos de negócio da organização e para apoiar a organização a planejar,
realizar e implantar melhorias contínuas nos processos com base no entendimento de
seus pontos fortes e fracos.

Meta específica 1 (AMP-ME1): Estabelecer e manter a descrição das necessidades
e os objetivos dos processos da organização.
Meta específica 2 (AMP-ME2): Realizar as avaliações dos processos padrão da
organização para identificar seus pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de
melhoria.
Meta específica 3 (AMP-ME3): Identificar e priorizar os objetivos de melhoria dos
processos, quando possível, implementá-los..
Meta específica 4 (AMP-ME4): Avaliar os ativos de processo organizacional e,
quando necessário, são implanta-los na organização.
Meta específica 5 (AMP-ME5): Monitorar a implementação dos processos padrão da
organização e o uso dos ativos de processo organizacional.
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4.2.8 Detalhamentos dos subprocessos de apoio
Esta seção detalha os subprocessos definidos como subprocessos de apoio no
MRP-GR. São descritos para cada subprocessos seu propósito e suas metas
especificas. Os subprocessos classificados como de apoio são:
 Garantia de Qualidade (GQA)
 Medição (MED)

4.2.8.1 Garantia de Qualidade (GQA)
Propósito:
O propósito do processo Garantia da Qualidade é assegurar que os produtos
de trabalho e a execução dos processos estejam em conformidade com os planos,
procedimentos e padrões estabelecidos.

Meta específica 1 (GQA-ME1): Avaliar a aderência aos padrões e procedimentos são
avaliados objetivamente.
Meta específica 2 (GQA-ME2): Identificar, registrar e comunicar os problemas e as
não-conformidades.
Meta específica 3 (GQA-ME3): Estabelecer as ações corretivas para as nãoconformidades e acompanha-las até as suas efetivas conclusões. Quando necessário,
o escalamento das ações corretivas para níveis superiores é realizado, de forma a
garantir sua solução.

4.2.8.2 Medição (MED)
Propósito:
O propósito do processo Medição é coletar, armazenar, analisar e relatar os
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dados relativos aos produtos gerados e aos processos, de forma a apoiar os objetivos
organizacionais.
Meta específica 1 (MED-ME1): Estabelecer e manter os objetivos de medição a partir
dos objetivos de negócio da organização e das necessidades de informação de
processos técnicos e gerenciais.
Meta específica 2 (MED-ME2): Identificar e definir um conjunto adequado de
medidas, orientado pelos objetivos de medição. Definir e executar os procedimentos
de coleta. Os dados coletados são analisados e o resultado armazenado.
Meta específica 3 (MED-ME3): Utilizar os dados e os resultados das análises para
comunicar os interessados e são utilizar para apoiar decisões

4.3

Modelo de avaliação de processo
O modelo de avaliação de processo gestão de riscos proposto neste trabalho é

baseado na ABNT 15504 (2008), que exige, conforme apresentado na seção 2.3.1,
as seguintes definições:
 Arcabouço de medição;
 Método de avaliação do processo complexo.

4.3.1 Arcabouço de medição
O arcabouço de medição é utilizado para mensurar os resultados esperados e
as metas.
O arcabouço de medição proposto é baseado na norma ABNT 15504 (2008).
No entanto, este arcabouço de medição não define todos os detalhes relacionados
aos critérios de medição. Por este motivo, seguindo a estratégia de reutilização
adotada neste trabalho, foi escolhido o arcabouço de medição do guia de avaliação
do MA-MPS.br (2013), que detalha os critérios da norma ABNT 15504 (2008).
Para medir as metas (genéricas ou especificas) estabelecidas para cada
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subprocesso é necessário definir critérios que evidencie a presença dos resultados
durante a execução do subprocesso. O arcabouço de medição definido no guia de
avaliação do MA-MPS.br (2013) estabelece:


A escala de notas e os critérios para mensurar o alcance dos resultados
esperados a partir das evidências coletadas.



Os critérios de consolidação de notas de cada resultado esperado, nos
casos em que existam mais que um avaliador e várias instâncias do
processo (por exemplo: avaliação de riscos em departamentos
distintos).



Os critérios para mensurar o alcance das metas a partir dos resultados
esperados.



Os critérios de consolidação de notas das metas, nos casos em que
existam mais que um avaliador e várias instâncias do processo (por
exemplo: avaliação de riscos em departamentos distintos).

4.3.1.1 Critérios para mensurar os resultados esperados

O critério de medição de resultados esperados apresentado na seção 2.3.3
será o reutilizado neste trabalho. É um critério de atribuição de nota qualitativo
baseado nas evidências observadas de forma objetiva. A Tabela 15, apresenta um
resumo da escala e dos critérios de medição no guia de avaliação MA-MPS.br (2013):
Tabela 15 – Resumo dos critérios de medição dos resultados esperados
Grau de Implementação
Maior
T
Totalmente implementado
L
Largamente implementado
P
Parcialmente implementado

N
Não implementado
NA
Não avaliado
Menor
F
Fora do Escopo
Fonte: Guia de avaliação MA-MPS.br (2013)
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A Figura 24 apresenta a ilustração da regra utilizada para obter o resultado
esperado através da coleta das evidências objetivas:
Figura 24 – Medição do resultado esperado
RE

Evidências

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.1.2 Consolidação das notas dos resultados esperados

Quando a avaliação dos resultados esperados for realizada por mais de uma
pessoa (situação comum em processo de certificação) é necessário um critério de
consolidação da nota.
Outra situação em que pode haver mais de um resultado esperado para uma
determinada meta está relacionada a avaliação realizada em diferentes ciclos do
processo, necessitando uma nota de consolidação em relação a todos os ciclos.
Para determinar a nota de um resultado é necessário estabelecer regras para
consolidar o conjunto de notas atribuídas aos resultados (genéricos ou específicos).
As regras indicadas neste arcabouço são baseadas nas regras estabelecidas
no Guia de Avaliação do MPS (2013), as quais caracterizam os resultados esperados
de acordo com a regra de consolidação aplicada ao conjunto de resultados.
A seção 2.3.3 apresenta as regras de consolidação das notas dos resultados
esperados que será reutilizado neste trabalho. A Figura 25 ilustra a regra:
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Figura 25 – Consolidação dos resultados esperados
RE

RE

RE

Evidências

Evidências

RE

Evidências

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.1.3 Critérios para mensurar o alcance das metas
Para este trabalho os critérios utilizados para mensurar o alcance das metas
são os mesmos definidos na seção 2.3.3. Esses critérios são definidos pelo guia de
avalição do MPS.br (2013) para indicar o grau de implementação do atributo do
processo (AP)1.
A Tabela 16 apresenta um resumo das regras utilizadas para alcance das
metas e indica os 4 níveis (T, L, P, N) utilizados para mensurar o grau de
implementação da meta:
Tabela 16 – Regra para mensurar as metas
Porcentagem de
Grau de implementação
Implementação
Totalmente implementado (T)
>85% a 100%
Largamente implementado (L)
>50% a 85%
Parcialmente implementado (P)
>15% a 50%
Não implementado (N)
0 a 15%
Fonte: Baseada no MA-MPS (2013)

A Figura 26 ilustra a regra utilizada para mensurar as metas considerando as notas
obtidas da consolidação dos resultados esperados:

1

O termo atributo do processo (AP) é tratado como meta.
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Figura 26 – Medição da meta
Meta

RE

RE

RE

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.1.4 Consolidação das notas atribuídas às metas
Para determinar o nível alcançado por uma determinada meta (genérica ou
específica) também é necessário estabelecer regra para consolidação dos resultados
associados a esta meta.
A regra de consolidação e os critérios para tratamento das notas atribuídas as
metas são os mesmos definidos na seção. A maneira utilizada para estabelecer o nível
de implementação de uma determinada meta é baseada nas regras para estabelecer
níveis dos atributos do MPS.br (2013), descritos na seção 2.3.3 deste trabalho. A
Figura 27 ilustra a regra utiliza para consolidar as metas:
Figura 27 – Consolidação das metas
Meta

Meta

RE

RE

Meta

RE

RE

RE

Meta

RE

RE

RE

RE

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.2 Método de avaliação do processo complexo
Na seção 2, foram apresentados alguns modelos de avaliação de maturidade
existentes e a forma que cada um deles mede o nível de maturidade.
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Nesta seção será apresentada a estratégia utilizada para indicar o grau de
maturidade do processo complexo.
4.3.2.1 Estratégia de avaliação
A estratégia de avaliação utilizada para mensurar o nível de maturidade do
processo de complexo da gestão de riscos é baseada nas metas genéricas e metas
específicas de cada subprocesso.
Figura 28 – Método de avaliação do processo complexo
Processo de
gestão riscos

Subprocesso
1

MG

MG

ME

...

Subprocesso

2

ME

MG

MG

ME

Subprocesso
M

ME

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.2.2 A escala de níveis
Os níveis de maturidade do subprocesso são baseados nos mesmos
estabelecidos pela ABNT 15504 (2008), o quais foram detalhados na seção 2 deste
trabalho.
Na Tabela 17, é possível ver o detalhamento de cada um dos níveis de
maturidade.

Níveis
Nível 0
Nível 1
Nível 2
Nível 3

Tabela 17 – Níveis de maturidade e descrição
Descrição
Detalhamento
Subprocesso
O subprocesso não atinge o propósito ou não está
incompleto
implementado
Subprocesso
O subprocesso atinge os resultados
executado
Subprocesso
O subprocesso executado é gerenciado de forma ajustada
gerenciado
e monitorada e os produtos de trabalho são controlados
Subprocesso
O subprocesso gerenciado é definido e implementado de
estabelecido
forma a atingir resultados estabelecidos
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Nível 4
Nível 5

Subprocesso
previsível
Processo
Otimização

O subprocesso estabelecido está de acordo com os limites
para alcançar os resultados
em O processo previsível é alteado continuamente para atingir
metas de negócio
Fonte: ABNT 15504 (2008)

4.3.2.3 Método de avaliação
Para determinar evolução do processo complexo é necessário medir o grau de
alcance das metas estabelecidas, tanto as metas genéricas quanto as específicas.
A estratégia de medição maturidade utiliza como referência a norma ABNT
15504 (2008) que dentre as suas diretrizes impõe uma estrutura de medição. A
maturidade é mensurada considerando as metas, que define uma característica
particular do processo. Para cada meta é definida uma escala de pontuação, a qual
indica a capacidade e a extensão atingida pelo processo. O resultado da avaliação de
um conjunto de metas determina o nível de maturidade do processo complexo.
A Figura 29 apresenta a ilustração do método de avaliação contendo a estrutura
de medição (resultado esperados e metas) e de avaliação do processo genérico
(indica os níveis de maturidade do processo complexo).
Figura 29 – Método de avaliação do processo de GR – estrutura de medição e avaliação
Processo de
gestão de riscos

Subprocesso
1

Subprocesso
2

...

Processo complexo
Níveis: 0, 1, 2, 3, 4 ou 5

Subprocesso
M

MG

ME

Metas
Notas: T, L, P, N, NA, F

RE

RE

Resultado esperado
Notas: T, L, P, N, NA, F

Evidências

Evidências

Fonte: Elaborado pelo autor

Considerando o arcabouço de medição e o modelo de referência do processo
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de gestão de riscos (MRP-GR), uma proposta de avaliação de maturidade é
apresentada nas Tabela 18 e Tabela 19
A Tabela 18 refere-se as metas genéricas que devem ser alcançadas para cada
nível de maturidade esperado.

Tabela 18 – Avaliação das metas genéricas
Item de avaliação
1 2 3 4 5
MG 1.1 – Execução do processo
L T T T T
MG 2.l – Gerência da execução
L T T T
MG 2.2 – Gerência do produto de trabalho
L T T T
MG 3.1 – Definição do processo
L T T
MG 3.2 – Implementação do processo
L T T
MG 4.1 – Medição do processo (**)
L T
MG 4.2 – Controle do processo (**)
L T
MG 5.1 – Inovação do processo (**)
L
MG 5.2 – Otimização de processo (**)
L
Fonte: Fontes: Elaborado pelo autor baseado na ABNT 15504 (2008)

A Tabela 19 apresenta uma proposta de avaliação das metas específicas dos
subprocessos do modelo de referência de gestão de riscos (MRP-GGR). Para
elaboração da tabela, foram considerados os subprocessos principais do processo de
gestão de riscos e os subprocessos adicionais (CMMI,2010; MR-MPS-SW, 2013).

Tabela 19 – Avaliação das metas específicas
Item de avaliação
1
2
MEs de Estabelecimento do contexto
L
MEs de Avaliação de riscos
L
L
MEs de Tratamento de riscos
L
L
MEs de Monitoração dos riscos
MEs de Comunicação e consulta
L
L
MEs de Gerência de ações
MEs de Gerência de recursos humanos
MEs de Gerência integrada do trabalho
MEs de Avaliação e melhoria do processo organizacional
MEs de Garantia da qualidade
L
MEs de Medição
L
Fonte: Elaborado pelo autor

3
L
L
L
L
L
L

L
L

4
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

5
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

E finalmente, a Tabela 20, apresenta a consolidação das metas genéricas e
especificas, indicando as notas atribuídas a elas e os níveis de maturidade do
processo genérico de gestão de riscos.
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Tabela 20 – Método de avaliação do processo genérico de gestão de riscos
Classe

Item de avaliação
MG 1.1 – Execução do processo
MG 2.l – Gerência da execução
MG 2.2 – Gerência do produto de
trabalho
Metas
MG 3.1 – Definição do processo
de
MG 3.2 – Implementação do processo
processo
MG 4.1 – Medição do processo (**)
MG 4.2 – Controle do processo (**)
MG 5.1 – Inovação do processo (**)
MG 5.2 – Otimização de processo (**)
MEs de Estabelecimento do contexto
MEs de Avaliação de riscos
Processos
MEs de Tratamento de riscos
Fundamentais
MEs de Monitoração dos riscos
MEs de Comunicação e consulta
Áreas de
MEs de Gerência de ações
processos
MEs de Gerência de recursos humanos
Processos
organizacionais MEs de Gerência integrada do trabalho
MEs de Avaliação e melhoria do
processo organizacional
Processos de MEs de Garantia da qualidade
apoio
MEs de Medição
Fontes: Elaborado pelo autor
(**) - Somente para os processos fundamentais

1
L

L
L

2
T
L

3
T
T

4
T
T

5
T
T

L

T

T

T

L
L

T
T
L
L

L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
L
L

T
T
T
T
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L

L
L
L

L
L

L
L

L
L
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5

ESPECIALIZAÇÃO
ESPECÍFICOS

DO

MÉTODO

PARA

AVALIAÇÃO

PARA

CONTEXTOS

O modelo de referência do processo de gestão de riscos (MRP-GR) descrito na
seção 4 possui uma abordagem genérica, podendo ser aplicado a qualquer cenário
de gestão de riscos. Nesta seção, são apresentadas as alternativas para
especialização do método de avaliação de maturidade do processo de gestão de
riscos para um contexto específico. Esta especialização do método é importante
quando a avaliação de maturidade é utilizada em um benchmark e o contexto da
gestão de riscos apresenta peculiaridades relevantes que precisam ser consideradas
na avaliação.
5.1

Alternativas para especialização do método de avaliação
No método de avaliação de maturidade proposto, a avaliação da execução de

uma atividade ou grupo de atividades relevantes não presente no contexto genérico é
realizada através da inclusão desta atividade no MRP-GR. Isto pode ser contemplado
de três formas diferentes:
a. Inclusão de um novo resultado esperado a uma meta existente.
b. Inclusão de uma nova meta a um processo existente. A inclusão da nova meta
ao MRP-GR implica também na definição dos seus resultados esperados.
c. Inclusão de um novo processo. A inclusão do novo processo ao MRP-GR
implica também na definição das suas metas específicas e respectivos
resultados esperados.
Nos casos (a) e (b) a atividade (ou grupo de atividades) se encaixa no contexto de
uma atividade maior já estabelecida no MRP-GR proposto.
No caso (c), a atividade não está prevista em nenhum componente do MRP-GR,
necessitando da definição de um novo processo.
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Figura 30 – Alternativas para especialização do método de avaliação
Processo de
gestão de riscos

Subprocesso

MG

ME

RE

RE

Evidências

Evidências

Alternativas para incluir
as atividades específicas
do contexto

Fonte: Elaborado pelo autor

Para um melhor entendimento das alternativas para especialização do método,
são analisados dois contextos: gestão de riscos em segurança de sistemas
computacionais e gestão de riscos corporativos em empresas de geração de energia
hidroelétrica.

5.2

Contexto: Gestão de riscos de segurança de sistemas computacionais
O processo de gestão de riscos de sistemas computacionais tem como

finalidade identificar, avaliar e analisar os riscos, considerando as ameaças,
vulnerabilidades e controles existentes, possibilitando o tratamento e monitoração, de
forma a minimizar e se, possível se antecipar aos impactos. Além disso, fornece
suporte a gerência sobre os investimentos e autorização de início ou continuidade de
operações de sistemas computacionais, apoiadas na análise resultante da atividade
de gestão de riscos.
Alguns modelos de gestão de riscos podem ser utilizados para um melhor
entendimento deste contexto são:
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a. A norma ABNT 27005 (2008), apresentada na seção 2.2.2, descreve o
processo de gestão de riscos voltado à segurança da informação e apresenta
diretrizes para estabelecer e manter um processo de gestão de riscos.
b. A publicação especial revisada do NIST 800-30 revision 1 (2012), apresentada
na seção 2.2.3 apresenta um guia para conduzir a avaliação de riscos, onde
também é descrito um processo de gestão específico para riscos relacionados
à segurança da informação de sistemas computacionais.
Nos processos de gestão de riscos apresentados na norma ABNT 27005 (2008)
e no guia NIST 800-30 revision 1 (2012) observa-se a presença da atividade
“identificação de vulnerabilidades”, uma atividade intrínseca relacionada ao contexto
de segurança de sistemas computacionais.

5.2.1 Identificação de vulnerabilidades
A atividade de identificação de vulnerabilidades tem como finalidade levantar
uma lista de falhas e vulnerabilidades presentes no ambiente ou relacionadas ao ativo
e que os expõem a ameaças. Essa atividade pode utilizar como entrada uma as
ameaças, os inventários dos ativos e os controles de segurança utilizados.
Na norma ABNT 27005 (2008) a atividade de “identificação de vulnerabilidade”
é tratada no subprocesso “identificação de ativos” que está contido dentro do
subprocesso da “análise de riscos”. A atividade “identificação de vulnerabilidades” tem
como finalidade levantar uma lista de vulnerabilidades.
No processo de gestão de riscos apresentado no guia do NIST 800-30 revision
1 (2012), a atividade “identificação de vulnerabilidades” está relacionada à atividade
“Identificar vulnerabilidades e condições de predisposição” que faz parte do
subprocesso “Realizar a avaliação”. Um dos propósitos desta atividade consiste em
compreender a natureza e o grau que a organização, os processos e os sistemas de
computacionais estão expostos às fontes de ameaças e qual a probabilidade de
exploração.

97

5.2.2 Contemplação da atividade “identificação de vulnerabilidades”
A atividade “identificação de vulnerabilidades” claramente faz parte do subprocesso
“avaliação de riscos” do MRP-GR proposto. Resta determinar, portanto, se for deve
ser considerada como uma nova meta deste subprocesso, como um resultado
esperado de alguma das metas definidas ou mesmo não ser considerada no MRPGR.
Tabela 21 – Resumo do processo “Avaliação de Riscos” (AR) do MRP-GR proposto.

Avaliação de Riscos (AR)
ME1: Periodicidade da avaliação dos riscos
 RE1: Relatórios periódicos de avaliação de riscos
ME2: Identificar os riscos
 RE1: Relação de riscos relevantes ao negócio.
 RE2: Relação das fontes de riscos, diretas e indiretas.
ME3: Analisar os riscos
 RE1: Relação dos controles existentes e nível de eficácia de cada risco.
 RE2: Relação de causas e consequências relacionadas a cada risco.
 RE3: Análise (quantitativa ou qualitativa) de cada risco, considerando as causas,
consequências, abrangência e controles existentes.
 RE4: Para cada risco, estimativa do nível do risco utilizando o critério de
definição estabelecido no contexto.
ME4 - Priorizar os riscos
 RE1: Relação de riscos ordenados por importância.
 RE2: Relação dos riscos relevantes para tratamento baseado no critério de
aceitação ou de apetite a risco.
 RE3: Indicação do responsável pelo risco (risk owner).
Fonte: Elaborado pelo autor

A análise do MRP-GR proposto mostra que esta atividade faz parte da meta
“identificar os riscos” do processo “avaliação de riscos” (AR), sendo uma atividade
relevante neste cenário de gestão de riscos, devendo estar representada no MRPGR., Portanto, para este contexto, deve ser adicionado um novo “resultado esperado”
à meta “Identificação de Riscos” (AR-ME2) para contemplar a atividade “identificação
de vulnerabilidade”.
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Tabela 22 – Contemplação da atividade “identificação de vulnerabilidade” no MRP-GR
Subprocesso: Avaliação de Riscos (AR)
Meta específica 2 (AR-ME2): Identificar os riscos
Resultado Esperado 1 (AR-ME2-RE1): Relação de riscos relevantes ao negócio.


Resultado Esperado 2 (AR-ME2-RE2): Relação das fontes de riscos, diretas e
indiretas.



Resultado Esperado 3 (AR-ME2-RE3): Relação de vulnerabilidades
Fonte: Elaborada pelo autor e baseada na ABNT 31000 (2009)

5.3

Contexto: gestão de riscos corporativos em empresa de geração de energia
hidroelétrica

Na seção 2, foram citados alguns exemplos de riscos relacionados à empresa
de energia hidroelétrica. Alguns destes riscos estão ligados intrinsecamente ao
segmento deste tipo de organização e servem como base para analisar as alternativas
para adaptação do modelo de avaliação de maturidade do processo de gestão de
riscos genérico considerando uma área específica.
Algumas áreas de riscos são consideradas relevantes para o processo de
gestão de riscos corporativos de empresa de geração de energia hidroelétrica: risco
de crédito, hidrológico, ambiental, saúde e segurança do trabalho, regulamentar e
legal, de sustentabilidade, patrimonial (real estante) e de rompimento de barragens.
Estas áreas de riscos são intrínsecas deste contexto e devem ser sempre levadas em
consideração no processo de gestão de riscos.
Das áreas de riscos elencadas anteriormente, algumas são específicas e
relevantes para este contexto de gestão de riscos:


Crédito.



Ambiental.



Rompimento de barragens: evento que pode levar a perdas financeiras e a
consequências catastróficas ao meio ambiente e, fundamentalmente,
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perdas de vidas humanas.


Hidrológico: relacionados a falta ou excesso de chuvas que pode ter
consequências positivas (financeira) ou negativas (como inundação e
consequentemente perdas financeiras e humanas).



Patrimônio (real estante): relacionado aos riscos inerentes a gestão ineficaz
do patrimônio. Exemplo de riscos específico: invasão, uso não autorizado
ou desmatamento das margens da represa, ineficiência na preservação dos
reservatórios ou de suas margens.

Destes, os riscos “rompimento de barragens” está relacionado a um problema
potencial que expõem ao perigo constante pessoas, bens e propriedades (FRANCO,
2008), com exigências inclusive no aspecto regulatório.
Algumas metodologias de avaliação de riscos de segurança em barragens,
foram citadas na seção 2 deste trabalho (FRANCO, 2008). Algumas atividades
relacionadas a este tipo de risco são consideradas altamente relevantes tais com (MI,
2002):
a) Classificação das consequências da ruptura de barragens: os critérios
utilizados para avaliar e classificar as consequências de rupturas de barragens
são o número de perdas de vidas humanas e valores de perdas ou danos de
econômico, social e ambiental.
b) Identificação de periculosidade: Para determinar a periculosidade é necessário
o conhecimento de alguns fatores relacionados às características das
barragens (dimensão, volume do reservatório, tipo de barragem, tipo de
fundação e vazão).
c) Identificação de vulnerabilidade: o grau de vulnerabilidade é dado pela
somatória de parâmetros de idade, confiabilidade dos vertedouros, regras
operacionais e condições de estruturas.
d) Identificação da importância: relacionado ao volume útil mensal, custos da
barragem e população a jusante. O resultado obtido desta atividade refere-se
ao valor estratégico da barragem em caso de ruptura.
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e) Plano de ação emergencial: documento com procedimentos para atuação em
caso de emergência. Está relacionado à resposta a incidentes.
Portanto, o contexto de gestão de riscos corporativos em empresa de geração de
energia hidroelétrica possui diversas especificidades, algumas citadas a seguir:
a) O processo de gestão de riscos deve sempre avaliar e tratar, no mínimo,
os riscos relevantes para este contexto: risco de crédito, hidrológico,
ambiental, patrimonial (real estante) e de rompimento de barragens.
b) Algumas metodologias de gestão de riscos de rompimento de barragens
envolvem atividades de classificação das consequências da ruptura de
barragens, a identificação de periculosidade, a identificação de
vulnerabilidade e a identificação da importância.
c) Resposta a incidentes: o risco de rompimento de barragem exige manter
um Plano de resposta a incidentes.
Serão analisadas, a seguir, cada uma destas especificidades e a necessidade de
contemplá-las no MRP-GR.
5.3.1 Avaliação e tratamento dos riscos relevantes deste contexto
O processo de gestão de riscos deve sempre avaliar e tratar, no mínimo, os
riscos relevantes para este contexto: risco de crédito, hidrológico, ambiental, de
sustentabilidade, patrimonial (real estante) e de rompimento de barragens.
Estas atividades estão claramente relacionadas às atividades de análise de
riscos do subprocesso de avaliação de riscos, estando, portanto, contemplado no
MRP-GR genérico proposto. Mas não é explicito a obrigatoriedade do tratamento
destes riscos. Neste caso, poderia ser adicionado um novo resultado esperado para
ressaltar esta importância:
Resultado Esperado 5 (AR-ME3-RE5): A análise de riscos deve contemplar,
no mínimo, os riscos risco de crédito, hidrológico, ambiental, patrimonial (real estante)
e de rompimento de barragens
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5.3.2 Metodologia da gestão de risco de rompimento de barragens
Como apresentado anteriormente, algumas metodologias de gestão de riscos
de rompimento de barragens devem envolver as atividades de classificação das
consequências da ruptura de barragens, a identificação de periculosidade, a
identificação de vulnerabilidade e a identificação da importância.
Estas atividades estão relacionadas à meta “analisar os riscos”, podendo ser
considerada no MRP-GR como um novo resultado esperado.
Porém, estas atividades podem mudar em função da metodologia escolhida.
Não é conveniente que o MRP-GR entre no mérito da metodologia utilizada na gestão
de riscos, a não ser que esta metodologia seja uma exigência do órgão regulador e o
MRP-GR seja uma utilizado como benchmark.

5.3.3 Resposta a incidentes

O conjunto de atividades relacionadas à resposta a incidentes (“Plano de ação
emergencial”) impõe a necessidade de atividades relacionadas à resposta ao
incidente de rompimento de barragem.
A resposta a incidentes pode ser considerada um controle para minimizar o
impacto de um evento crítico de risco. Desta forma, já está prevista na meta “analisar
riscos” na qual são identificados os controles existentes e sua eficácia. Porém, dada
sua criticidade, pode ser incluído um novo resultado esperado no MRP-GR:
No entanto, a resposta a incidentes envolve um conjunto muito amplo de
atividades contínuas: análise do cenário, elaboração do plano de resposta,
monitoração e, quando necessário, execução da resposta ao incidente. Além disso,
existe uma atividade contínua de manutenção do plano e dos recursos necessários.
Devido à sua importância e natureza de atividade contínua, alguns autores
(FRANCO, 2008) consideram como um subprocesso da gestão de riscos.
Assim, as alternativas de considerar o conjunto de atividades relacionadas à
resposta a incidentes no MRP-GR são:
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As alternativas para considerar a resposta a incidentes no MRP-GR são:


Um novo resultado esperado da meta “analisar os riscos”: Existência do
controle eficaz “Plano de resposta a incidentes” (ou “Plano de ação
emergencial”) para os riscos críticos.



Um novo subprocesso da gestão de riscos: Subprocesso de resposta à
incidentes.
Para este cenário, incluir no MRP-GR a resposta a incidentes como um

resultado esperado da meta “analisar riscos” não permite avaliar individualmente as
diversas atividades envolvidas: análise do cenário, elaboração do plano de resposta,
monitoração e execução da resposta ao incidente.
Para empresas e instituições que possuem grandes operações, como é o caso
de hidroelétricas, refinarias, distribuidoras de combustíveis, nas quais os impactos
causados pelos riscos são constantes e podem ocasionar inclusive perdas de vidas
humanas é justificável a necessidade que, o conjunto de atividades de “Resposta a
Incidentes” seja considerado um subprocesso do processo de gestão de riscos no
MRP-GR. A figura mostra o subprocesso de resposta a incidentes inserido nos modelo
de gestão de riscos proposto na ABNT 31000. A Figura 31 mostra a ilustração do
subprocesso de resposta a incidentes no modelo de gestão de riscos da ABNT 31000
(2009).
Para o subprocesso de respostas a incidentes, devem ser definidos o propósito,
as metas especificas e os resultados esperados para cada meta. Para o mensurar o
nível de maturidade do subprocesso devem ser utilizadas as mesmas regras de
atribuição e consolidação das notas. Para indicar o nível de maturidade do
subprocesso deve ser utilizada a escala indicada pelo arcabouço de medição.
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Figura 31 – Adaptação do PGR Genérico – riscos de rompimento de barragens

Estabelecimento do Contexto
(EC)

Processo de avaliação de riscos (AR)
Identificação de riscos (ME)
Comunicação e
Consulta (CC)

Análise de riscos (ME)

Monitoramento e
análise crítica (MC)

Avaliação de riscos (ME)

Tratamento de riscos (TR)

Resposta a incidentes (RI)

Fonte: Adaptada da ABNT 31000 (2009)

5.4

Considerações sobre a especialização do método
Este capítulo mostrou ser possível a extensão do MRP-GR para incluir

necessidades decorrentes de cenários específicos de gestão de riscos, podendo ser
na forma de um novo resultado esperado, uma nova meta ou mesmo um novo
subprocesso.
As alternativas de contemplar uma atividade relevante que seja importante
incluir no MRP-GR para ser avaliada são:
o Como novo resultado esperado (RE), quando:


A atividade está relacionada a uma meta existente do MRP-GR



A atividade não está indicada nos resultados esperados.
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o Como nova meta (ME), quando:


A atividade está relacionada a um subprocesso do MRP-GR.



A atividade não está indicada em nenhuma das metas.

o Como novo subprocesso, quando:


A atividade não está relacionada a nenhum dos subprocessos do
MRP-GR.



A atividade é complexa.
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6

CONCLUSÃO
Existem organizações nas quais a gestão de riscos é considerada crítica como,

por exemplo, aquelas que constroem grandes obras de infraestrutura (portos,
ferrovias, etc.), realizam prospecção marítima de petróleo e possuem barragens de
reservatórios. Estas organizações estão constantemente expostas a riscos relevantes
intrínsecos ao seu contexto de atuação, sendo importante que seu processo de gestão
de riscos apresente um nível de maturidade adequado à esta realidade.
Sendo o processo de gestão de riscos crítico em alguns contextos, existe a
necessidade de definir um método de avaliação de maturidade deste processo.
Nestes contextos, é importante a utilização de um método de avaliação de
maturidade que seja público, preferencialmente baseado em normas, cujo resultado
seja reproduzível por diferentes avaliadores e que considere as saídas do processo,
podendo ser utilizado, inclusive, por agências reguladoras.
A reprodutibilidade implica que o modelo possibilite a rastreabilidade da
medição a partir de evidências coletadas e registradas. Isto permite que o modelo de
avaliação de maturidade possa ser utilizado em um processo de certificação e o
resultado da avaliação possa ser utilizado em benchmarks. As saídas do processo1
se referem aos produtos, documentação, registros, serviços gerados pelo processo.
A avaliação das saídas do processo é fundamental para verificar se o processo está
realizando suas atividades fim e gerando os artefatos esperados específicos deste
processo.
Nenhum dos modelos de avaliação de maturidade do processo de gestão de
riscos analisados era totalmente aderente à norma ABNT 15504 (2008) ou
suficientemente preciso e detalhista para ser utilizado como benchmark.

6.1

A proposta

Neste trabalho foi proposto um método para avaliação de maturidade para o

1

Saídas do processo como referenciado nos Diagramas de Tartaruga.
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processo genérico de gestão de riscos (PGR) público, aderente à norma na ABNT
15504 (2008), reprodutível e que considera as saídas do processo.
Foi proposto um modelo de referência de processos e um modelo de avaliação
de maturidade.
Além disso, foram analisadas as alternativas para extensão do método para a
avaliação de maturidade do processo de gestão de riscos de contextos específicos a
fim de melhorar a precisão da avaliação da maturidade e, assim, poder utilizá-lo em
benchmark ou em processos de certificação.
a) Modelo de referência de processos de gestão de riscos (MRP-GR)
O modelo de referência do processo de gestão de riscos (MRP-GR) é baseado
na ABNT 15504 (2008) com os níveis mostrados na Figura .
Figura 32 – Hierarquia do Modelo de Referência de Processo de Gestão de Riscos (MRPGR)
Processo de
gestão de riscos

Subprocesso
1

MG

ME

RE

RE

Subprocesso
2

Nível 1
Processo

Subprocesso
3

Nível 2
Subprocesso

Nível 3
Metas

Nível 4
Resultados esperados

Evidências

Evidências

Fonte: Elaborado pelo autor

O modelo de referência do processo de gestão de riscos proposto é composto
por 11 subprocessos. A identificação e escolha desses subprocessos baseou-se no
estudo referências como a norma ABNT 31000 (2009), no modelo MPS.br (2012) e
no modelo CMMI (2010).

Áreas de processos

107

Tabela 23 – Resumo dos subprocessos do MRP-GR.
Subprocessos
Subprocessos Estabelecimento do Contexto
Fundamentais
Avaliação de Riscos
Tratamento dos Riscos
Monitoramento dos riscos
Comunicação e Consulta
Subprocessos Gerência de ações
organizacionais Gerência de recursos humanos
Gestão Integrada do trabalho
Avaliação e melhoria do processo organizacional
Subprocessos Garantia de qualidade
de apoio
Medição
Fonte: Elaborado pelo autor

Origem
ABNT 31000
ABNT 31000
ABNT 31000
ABNT 31000
ABNT 31000
MPS.br
MPS.br
CMMI
MPS.br
MPS.br
MPS.br

Os subprocessos fundamentais referem-se aqueles voltados diretamente à
gestão de riscos e foram extraídos da norma ABNT 31000 (2009).
Seguindo a estratégia de reutilização dos conceitos e critérios de normas, foram
extraídos e adaptados seis subprocessos do modelo CMMI (2010) e MPS.br (2012).
Para os subprocessos fundamentais, além da descrição, foram definidos os
propósitos, as metas específicas e os resultados esperados de cada subprocesso.
Para os demais subprocessos, foram definidos os propósitos e as metas específicas.
b) Modelo de avaliação de processo
O modelo de avaliação é baseado na ABNT 15504 (2008) e no MPS.br.
Os atributos de processo definidos na ABNT 15504 (2008) foram reutilizadas e
denominadas “metas genéricas”, junto com seus resultados esperados.
O arcabouço de medição tem como finalidade estabelecer a escala, critérios e
consolidação das notas atribuídas aos resultados esperados e metas. O arcabouço
de medição utilizado é o mesmo definido no guia de avaliação do MA-MPS.br (2013)
que estabelece:


A escala de notas e os critérios para mensurar o alcance dos resultados
esperados a partir das evidências coletadas.



Os critérios de consolidação de notas de cada resultado esperado, nos
casos em que existam mais que um avaliador e várias instâncias do
processo (por exemplo: avaliação de riscos em departamentos
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distintos).


A escala e os critérios para mensurar o alcance das metas a partir dos
resultados esperados.



Os critérios de consolidação de notas das metas, nos casos em que
existam mais que um avaliador e várias instâncias do processo (por
exemplo: avaliação de riscos em departamentos distintos).

Já o método de avaliação de maturidade do processo de gestão de riscos tem
a finalidade de atribuir um nível de maturidade ao processo gestão de riscos.
A estratégia de avaliação do processo de gestão de riscos proposta neste
trabalho é baseada no resultado da medição das metas genéricas e metas específicas
dos subprocessos que compõe o MRP-GR. A estratégia é ilustrada na Figura .
Figura 33 – Estratégia de avaliação do processo de gestão riscos
Processo
de gestão de riscos

MG

Subprocesso

Subprocesso

1

2

MG

ME

ME

MG

MG

ME

...

Subprocesso
M

ME

Fonte: Elaborado pelo autor

A escala de notas utilizada na avaliação de maturidade do processo de gestão
de riscos é a mesma da ABNT 15504 utilizada na avaliação de maturidade
subprocesso:


Nível 1 - executado



Nível 2 - gerenciado



Nível 3 - estabelecido
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Nível 4 - previsível



Nível 5 - em otimização.

Porém, o critério de avaliação do processo de gestão de riscos é distinto, sendo
mostrado na Tabela 24.
Tabela 24 – Critério de avaliação da maturidade do processo de gestão de riscos.
Classe

Atributos
de
processo

Item de avaliação

1

2

3

4

5

MG 1.1 – Execução do processo

L

T

T

T

T

MG 2.l – Gerência da execução

L

T

T

T

MG 2.2 – Gerência do produto de
trabalho

L

T

T

T

MG 3.1 – Definição do processo

L

T

T

MG 3.2 – Implementação do processo

L

T

T

MG 4.1 – Medição do processo (**)

L

T

MG 4.2 – Controle do processo (**)

L

T

MG 5.1 – Inovação do processo (**)

L

MG 5.2 – Otimização de processo (**)

L

MEs de Estabelecimento do contexto
Processos
fundamentais

L

L

L

L

MEs de Avaliação de riscos

L

L

L

L

L

MEs de Tratamento de riscos

L

L

L

L

L

L

L

L

MEs de Monitoração dos riscos

Áreas de
processos
Processos
organizacionais

MEs de Comunicação e consulta

L

L

L

L

MEs de Gerência de ações

L

L

L

L

MEs de Gerência de recursos
humanos

L

L

MEs de Gerência integrada do
trabalho

L

L

MEs de Avaliação e melhoria do
processo organizacional
Processos de
apoio

L

MEs de Garantia da qualidade

L

L

L

L

MEs de Medição

L

L

L

L

Fonte: Elaborado pelo autor

6.2

Especialização do método de avaliação para contextos específicos.
O modelo de referência do processo de gestão de riscos, assim como o método

de avaliação de maturidade, foram elaborados de forma genérica, não considerando
as particularidades do contexto de aplicação.
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Outro objetivo do trabalho consistiu em mostrar como o método de avaliação
de maturidade proposto pode ser refinado para atender as necessidades de avaliação
em contextos específicos. Foram apresentados exemplos de dois contextos
específicos de gestão de riscos: gestão de riscos de segurança de sistemas
computacionais e gestão de riscos corporativos em empresas de geração de energia
hidroelétrica.
Uma atividade que seja relevante para um contexto específico, que não existe
no modelo de avaliação de maturidade do processo genérico de gestão de riscos,
poderia ser considerada no modelo de avaliação de maturidade como: um novo
resultado esperado de uma meta, uma nova meta ou um novo processo do modelo
de referência.

a) Contexto: Gestão de riscos de segurança de sistemas computacionais
Foi analisada a adaptação do modelo de avaliação do processo de gestão de
riscos considerando o contexto da gestão de riscos de segurança de sistemas
computacionais. Em um primeiro momento, o modelo de referência do processo de
gestão de riscos foi comparado a dois modelos similares que tratam riscos de
segurança de sistemas computacionais e de segurança da informação: o modelo
descrito pela norma ABNT 31000 (2009) e o definido no guia da avaliação de riscos
NIST 800-30 revision 1 (2012).
A comparação foi realizada a fim de verificar a existência de atividades
específicas e relevantes de um processo de gestão de riscos de segurança de
sistemas computacionais. Neste contexto, foi identificada uma atividade crítica não
presente no modelo genérico de gestão de riscos: a atividade de “identificação e
análise de vulnerabilidade”. Sendo uma atividade crítica neste contexto, deveria estar
contemplada no método de avaliação de maturidade.
A análise mostrou que seria mais adequado considerar a avaliação da atividade
de “identificação e análise de vulnerabilidade” como um resultado esperado da meta
especifica (ME) de identificação de riscos, pertencente ao subprocesso de avaliação
dos riscos (AR).
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b) Contexto: Gestão de riscos corporativos de empresa de geração de energia
hidroelétrica
O segundo contexto refere-se aos riscos corporativos de uma empresa de
geração de energia hidroelétrica. Existem vários riscos considerados relevantes para
este contexto, tais como, econômicos, crédito, hidrológico, ambiental, saúde e
segurança, regulamentares e legais, sustentabilidade, patrimoniais (“Real Skate”),
tecnologia e rompimento de barragens.
Os riscos de rompimento de barragens são reconhecidamente críticos neste
contexto (perdas e impactos ocasionados podem ser irreparáveis em várias vertentes:
financeira, ambiental e humana), sendo obrigatória a existência das atividades
relacionadas à resposta a incidente de rompimento de barragem (estabelecidas em
um plano ação emergencial).
Foram analisadas metodologias e manuais específicos para tratamento de
segurança de barragens (MI, 2002). Com essa verificação foram levantadas
atividades intrínsecas relacionadas aos riscos de rompimento de barragem, dentre
elas a necessidade de estabelecimento de um plano ação emergencial.
O resultado da análise mostrou duas possibilidades para considerar a avaliação
da atividade de “resposta a incidente de rompimento de barragens”. Na primeira, esta
atividade pode ser considerada um resultado esperado da meta especifica de
identificação de riscos, a qual compõe o subprocesso de avaliação de riscos (AR). A
segunda possibilidade de adaptação é considerar o conjunto de atividades intrínsecas
como uma meta do processo de avaliação de riscos ou um subprocesso do processo
complexo de gestão de riscos. Outra opção seria tratar esse conjunto de atividade de
modo segregado, em um processo externo a gestão de riscos.
A especialização do método de avaliação de maturidade do processo de gestão
de riscos leva em consideração o tipo de adaptação utilizada no modelo de referência
do processo de gestão de riscos. Caso as atividades sejam consideradas resultados
esperados da meta de identificação de riscos ou como uma meta do subprocesso de
avaliação de riscos, a escala de nota e a forma de consolidação de resultados é a
mesma para atribuir notas a outros resultados esperados e metas. No caso da
classificação dessas atividades em um subprocesso do processo de gestão de riscos,
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as regras que devem ser seguidas são as mesmas utilizadas e definidas para os
outros subprocessos (MR-MPS-SW, 2012). E finalmente, se consideradas como um
processo associado ao processo de gestão de riscos, a avaliação de maturidade é
realizada de forma segregada, porém deve ser integrada aos demais processos da
organização e considerada em caso de tomada de decisão ou resolução de
problemas.
Neste trabalho o conjunto de atividades relacionadas aos riscos de rompimento
de barragens, foi considerado como um resultado específico do subprocesso de
análise de riscos (exceto o plano emergencial de ação). O plano emergencial de ação
foi considerado uma meta do processo de resposta a incidente.

6.3

Outras considerações

O trabalho teve como parte relevantes a serem destacadas:


A estratégia de definição do modelo de referência genérico do processo
de gestão de riscos (MRP-GR), que contempla os subprocessos
fundamentais e processos auxiliares voltados a qualidade e garantia,
selecionados de modelos aplicados a outro contexto;



A possibilidade de extensão do método de avaliação de maturidade do
processo de gestão de riscos para considerar contextos específicos;



A verificação de como um método de avaliação de maturidade quando
aplicado em contextos específicos, possibilita ainda, outras formas de
extensão ao ser considerado, por exemplo o conjunto de atividades.
(Resposta a incidentes de riscos de rompimento de barragens)

É de conhecimento que os modelos de avaliação de maturidade baseados na
norma ABNT 15504 (2008) são complexos e custosos, como o CMMI (2010) e MPS.br
(2012). Porém, possuem uma maior precisão da avaliação do processo, inclusive com
identificação do grau de maturidade individual de cada subprocesso. Para alguns
contextos de processos de gestão de riscos, o uso desta forma de avaliação se
justifica devido a sua criticidade.
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6.4

Resultados alcançados
Como resumo dos resultados alcançados pelo trabalho destaca-se:


Um modelo de referência genérico do processo de gestão de riscos,
com a inclusão de subprocessos relevantes, relacionados a
qualidade e melhoria do processo;



Um método de avaliação de maturidade que propõe a decomposição
do processo de gestão de riscos em subprocessos e descreve os
propósitos, metas e resultados esperados dos subprocessos chaves
de gestão de riscos.



Uma proposta de arcabouço de medição para mensurar e consolidar
as notas atribuídas as metas e resultados esperados, indicando o
nível de maturidade do subprocesso e processo complexo especifico
da gestão de riscos.



A extensão do método para contextos específicos, considerando o
conjunto de atividades intrínsecas e particulares de cada contexto.



Definição de novos resultados esperados, metas ou subprocessos ao
aplicar o método estendido de avaliação de maturidade do processo.

6.5

Trabalhos futuros
Foram identificados trabalhos futuros relacionados ao tema:


Extensão do modelo genérico de referência do processo de gestão de riscos
de forma completa para outros contextos de riscos.



Aplicação prática do método de avaliação de maturidade do processo de
gestão de riscos: aplicar o método proposto de forma práticas e comparar
com métodos existentes de avaliação de maturidade.
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GLOSSÁRIO
Atributos do processo
Avaliação

Contexto de gestão de
riscos

Decomposição do
processo
Domínio de gestão de
riscos

Gestão de riscos
Meta
Processo Complexo
Subprocesso

Uma característica mensurável da capacidade do processo
aplicável a qualquer processo (ABNT NBR ISO/IEC 15504,2008)
Uma determinação sistemática do grau de atendimento de uma
entidade em relação aos critérios para ela estabelecidos (MAMPS (2013)
O contexto de aplicação de gestão de riscos refere-se ao objeto
da gestão riscos. O contexto pode variar em um mesmo domínio.
Por exemplo, o processo de compras e o processo de recursos
humanos são contextos diferentes de um mesmo domínio de
gestão de riscos.
Ação de distribuir o processo complexo em processos simples
(subprocessos)
Domínio de aplicação da gestão de riscos indica a classe de
aplicação da gestão de riscos. Por exemplo:
Processo
Unidade (organização, departamento ou área)
Projeto
Desenvolvimento de produto.
Sistema computacional
Processo de identificar, avaliar e minimizar o risco.
Sinônimo de atributo
Processo composto por diversos subprocessos
Resultado da decomposição do processo complexo em processos
menores

