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RESUMO
Esta pesquisa analisou o processo de gerenciamento de risco em um
ambiente onde vários projetos de software estão em desenvolvimento
simultâneo. Sabe-se que existem métodos e processos para apoiar as empresas
no gerenciamento dos riscos dos projetos; entretanto, em um ambiente com
múltiplos projetos de software em desenvolvimento simultâneo, esses processos
podem ser insuficientes, se apoiados apenas na análise individual dos projetos,
desconsiderando assim, os riscos ambientais, já que qualquer projeto pode
impactar os demais que compartilham do mesmo cenário de desenvolvimento.
Essa condição ocorre basicamente devido à visão limitada no nível do projeto
que impede a criação de um processo de identificação consistente para todo o
sistema e, portanto, reduz as possibilidades de tratamento integral dos riscos.
Como resultado, os gerentes de projeto traçam ações pontuais contra uma
ameaça, em vez de resolvê-las para todo o conjunto; e, consequentemente, o
risco não é totalmente eliminado do contexto. Nesse sentido, o objetivo principal
deste estudo foi de analisar o gerenciamento de riscos, a fim de identificar quais
são os principais processos e as diretrizes empresariais consideradas na
estruturação do processo; e examinou os principais agentes, procedimentos e
ferramentas utilizadas para gerenciá-lo. Para tanto, esta dissertação foi
desenvolvida a partir de uma pesquisa qualitativa e descritiva, baseada em
múltiplos estudos de caso. Os resultados da investigação sugeriram que a
identificação integrada dos riscos do cenário de desenvolvimento não é uma
pratica realizada no início da gestão. Em contrapartida, também foi observado
um foco em uma determinação abrangente e única para responder
estrategicamente os riscos. Com base nos resultados, a conclusão geral
demonstra que as empresas e os gerentes não introduzem requisitos específicos
para gerenciar riscos em um ambiente de múltiplos projetos de software, porém,
foram encontradas algumas evidencias nas práticas empíricas aplicadas pelos
gerentes na gestão dos riscos dos projetos de software com os principais
direcionamentos estabelecidos pela literatura para tratar riscos com
interdependência.
Palavras Chaves: Gestão de Múltiplos Projetos; Software; Gestão de Riscos;
Tratamento de Riscos.

ABSTRACT
Risk Management in an Environment with Multiple Software Project
Development: A Study of Case
This research analyzed the process of software risk management in an
environment where multiple projects are under concurrent development. It is
known that there are methods and processes to support companies in managing
project risks; however in a universe where multiple projects are under
simultaneous development, the process can be insufficient if based only on a
single project analysis, as such the environmental risks remain unseen by the
identification process since any project of this context ends up eventually being
affected by others This condition basically occurs due to the narrow vision of the
project level that prevents the manager to conduct consistent system-wide
analysis of the environmental risks and therefore reduces the possibilities of
treating all project risks. As a result, the project managers take a prompt action
against one particularly threat instead of solving it for all group of projects and
eliminating it from the context. Accordingly, the main objective of this study was
to analyze the risk management, in order to identify what are the key process and
the enterprise guidelines for structuring the risk management. The study
examined which are the main agents, procedures and tools considered by the
manager to execute the process. In order to achieve that the dissertation was
developed from a qualitative and descriptive research, based on multiple case of
study. The results from the investigation suggested that an interactive risk
identification is not carried out prior in risk identification phase. In contrast, it was
also observed, the focus on determining in a comprehensive and global way the
risk response strategy. Based on the findings, the overall conclusion is that the
companies and the managers didn’t seem to introduce any particular request or
guidelines to manage risks in a multiple project environment, although were found
some evidences between the empirical practices applied by the managers in
managing software project risks with the main directions established by the
literature to treat risks with interdependence characteristic.
Key Words: Multiple Projects Management; Software; Risk Management; Risks
Treatment.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Contexto do Problema

“A volatilidade na área de tecnologia é tão alta, que é quase impossível prever
os próximos passos” (HILLSON, 2009, p.2). Entende-se que a palavra
volatilidade está relacionada ao dinamismo das mudanças, e dessa forma,
quanto maior a volatilidade maior o nível de incerteza percebido, pela
imprevisibilidade do futuro dos acontecimentos e seus resultados nos planos
previamente estabelecidos.
Essa possibilidade de eventos adversos impactarem objetivos definidos a priori
é chamada de risco ou de “incerteza que, se ocorrer, pode afetar a realização de
objetivos” (HILLSON, 2009, p.7).
Essas mudanças frequentes de tecnologia geram instabilidade no ambiente
organizacional interno e externo, e, consequentemente, para a empresa se
manter competitiva e atender às frequentes alterações do mercado e da
atividade comercial ela gera demandas internas de novos produtos ou serviços
de software.
Essas demandas são concebidas através de projetos de software, ou “esforços
temporários empreendidos para criar um produto, serviço ou resultado único.
São atividades com prazo limitado e data de início e término” (PMI, 2017a, p.3).
Porém, essas incessantes mudanças fazem com que as organizações
acumulem projetos de software. Esses projetos requerem recursos para
executá-los que excedem a capacidade de desenvolvimento da companhia, e,
como resultado, os times de projeto passam a executar simultaneamente vários
projetos (KERZNER, 2009).
Em um contexto com múltiplos projetos de software cada projeto é criado para
implementar benefícios específicos para uma determinada área de negócio. Não
existe um relacionamento entre os projetos em desenvolvimento, porém, esses
projetos independentes se utilizam de uma estrutura única de gestão, que visa
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reduzir os custos na manutenção de times em tempo integral em um único
projeto (IRELAND, 2002; PENNYPACKER e DYE, 2002).
Os projetos nesse universo não admitem a criação de uma estrutura de
programa, uma vez que, o programa ou elo de projetos é estabelecido para unir
projetos ou atividades integradas em fases (KERZNER, 2009) que são “geridas
de forma coordenada para a obtenção de benefícios não disponíveis na gestão
individual” (PMI, 2017b, p.3).
Esses projetos de software também não podem ser vinculados a um portfólio,
dado que, o portfólio é constituído para possibilitar o gerenciamento conjunto e
alcançar objetivos estratégicos (PMI, 2013). Esse conjunto de múltiplos projetos,
demandados por diferentes áreas de negócio, não possui um vínculo claro com
a estratégia organizacional (PENNYPACKER e DYE, 2002).
Apesar de independentes, os projetos nesse contexto possuem uma
“multiplicidade de interdependências com os demais projetos, tarefas,
atividades, pessoas, áreas de conhecimento, tecnologias, produtos e
componentes” (DANILOVIC e SANDKULL, 2005, p.193) pelo compartilhamento
do ambiente de execução.
As mudanças são constantes nesse ambiente. Novos projetos são adicionados
e outros são paralisados para viabilizar as novas demandas, os prazos são
estendidos, as prioridades e o escopo de todos os projetos são alterados
(OLFORD, 2002).
Essa característica mutável do ambiente de execução dos projetos de software
termina por gerar a qualidade dinâmica no ambiente e a incessante interação
entre os elementos (OLSSON, 2008; e WILLIAMS, 2017), dai presume-se o nível
de incerteza das entregas dos projetos.
Para minimizar os impactos dessas incertezas ou desses riscos nos objetivos
estabelecidos para os projetos, os times de desenvolvimento dos projetos de
software empregam um conjunto de ações na tentativa de diminuir seus efeitos
nos planos incialmente traçados.
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Esse conjunto de ações constitui a gestão dos riscos. O seu objetivo é de
“aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a
probabilidade e o impacto dos eventos negativos” (PMI, 2017a, p.308), porém,
em um universo com múltiplos projetos de software, essas ações individuais
empregadas pelos times do projeto podem ser insuficientes (WILLIAMS, 2017).
Nesse universo as respostas aos riscos não podem ser determinadas pela
somatória das ações individuais dos times de projetos no gerenciamento dos
seus riscos, visto que, cada projeto trata as ameaças ao seu contexto de
desenvolvimento de software. Além disso, o time do projeto nesta esfera de
atuação não visualiza os riscos dos vínculos do projeto com o contexto de
execução (WILLIAMS, 2017).
Para gerenciar os riscos dos múltiplos projetos de software em desenvolvimento
simultâneo é “crucial explorar as interdependências e gerenciar as incertezas do
conjunto, que ocorrem em função das mudanças e da compreensão do contexto”
durante todo o ciclo de vida dos projetos (DANILOVIC e SANDKULL, 2005,
p.193).
1.2

Situação Atual deste Contexto

Gerenciar um projeto em qualquer conjuntura organizacional exige sinergia,
equipes coesas, divisão de trabalho, apoio da direção e das áreas funcionais,
coordenação de fornecedores e parceiros.
Para que esse gerenciamento seja eficaz, conforme coloca o PMI (2017a), é
necessário aplicar uma relação extensa de conhecimentos e habilidades que
visam administrar o escopo que será desenvolvido, os custos e o orçamento, o
cronograma, a equipe de execução, assegurar a correta comunicação,
esclarecer as expectativas dos clientes e demais partes interessadas, garantir a
entrega conforme as características ou especificações do cliente, administrar os
contratos com os fornecedores e os pedidos de compra, administrar os riscos e,
finalmente, coordenar, em conjunto, todos esses processos e atividades.
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Segundo Kerzner (2009), todos os resultados apurados pelo gestor na execução
dessas atividades devem ser também avaliados na perspectiva dos riscos ao
planejamento do projeto.
Além da constante observação dos riscos em todas as ações realizadas no
projeto, o PMI (2017a) salienta também a importância de observar os riscos
gerados pela dependência dos participantes externos, fora do controle direto do
projeto.
O ambiente de análise dessa pesquisa é compartilhado pelos projetos de
software em desenvolvimento, e sendo assim, pode-se supor que existam
dependências externas geradoras de riscos para o projeto, e, que, portanto
precisam ser administradas, conforme comenta o PMI (2017a).
Partindo-se deste cenário de risco nesse cenário de desenvolvimento, Maylor, et
al. (2006, p.670) sublinha que “a gestão simultânea de projetos de diferentes
tipos e escopos tem particularidades que precisam ser observadas”. Faz-se
necessário, além da determinação dos riscos do projeto, a avaliação dos
aspectos externos, como os projetos estão relacionados e quais as implicações
dessas inter-relações (MAYLOR, et al., 2006; e OLSSON, 2008).
No entanto, a literatura disponível se concentra em padrões de gestão para
projetos individuais e muito pouco é divulgado sobre ambientes com múltiplos
projetos (ARITUA, SMITH, BOWER, 2009; BLISMASS, et al. 2004; MAYLOR, et
al., 2006; e PLATJE, 1993).
Maylor, et al. (2006, p.670) salienta que em um ambiente com múltiplos projetos
de software em desenvolvimento é “fundamental que sejam criadas novas
abordagens, técnicas e ferramentas diferenciadas para o tratamento dos riscos”.
A carência de pesquisas sobre este tema contribui para a noção equivocada que
os princípios da gestão de riscos utilizados individualmente pelos projetos, se
aplicam igualmente em um contexto com múltiplos projetos, apesar da
característica dinâmica e de interação apresentada nesse cenário (ARITUA,
SMITH, BOWER, 2009; ARTTO, KAHKONEN, PITKANEN, 2000; BLISMASS, et
al.,2004; MAYLOR et al., 2006; OLSSON, 2008; e WILLIAMS, 2017).
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Williams (2017) afirma que precisam ser estabelecidos processos mais
integradores para a gestão dos riscos do projeto. Segundo o autor, os processos
de gestão efetuam a decomposição do risco em partes individuais, isso, no
entanto, é inadequado para tratar projetos em ambientes complexos pela interrelação entre os riscos. Segundo o autor é necessária uma estrutura sistêmica
de análise.
Diante do contexto acima descrito – especialmente no que tange a importância
de desenvolver pesquisas específicas que possam contribuir com a estruturação
dos riscos em um universo com estas características – verifica-se que existe uma
lacuna sobre o tema e que este assunto ainda apresenta questões para
investigação.
1.3

Problema da Pesquisa

Ambientes com múltiplos projetos, segundo Payne (1995), correspondem a
quase 90% do total em valor de todos os projetos desenvolvidos. Apesar do ano
de realização da pesquisa (1995) e do foco do estudo não estar diretamente
relacionado a projetos de software, pode-se se supor que atualmente exista uma
quantidade relevante de projetos de software em desenvolvimento em um
cenário composto por múltiplos projetos.
Conforme visto anteriormente, esse cenário tem como característica o
dinamismo e a interação constante dos projetos de software que compartilham
do mesmo ambiente de desenvolvimento.
Essa característica interativa dos projetos se reflete nos processos executados
pela gestão dos riscos, dado que as ações individuais do projeto na tentativa de
mitigar riscos podem ser insuficientes. A esfera do projeto delimita o contexto
visualizado pelo time impossibilitando a total identificação e o diagnóstico do
risco e da sua origem.

Supondo-se que as empresas gerenciam os riscos dos seus projetos de software
em ambientes semelhantes ao utilizado por este estudo, o questionamento
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dessa pesquisa, que norteia a análise que será desenvolvida, se estrutura a
partir da seguinte indagação:
Como as organizações fazem a gestão dos riscos dos projetos de software
em um ambiente com múltiplos projetos em desenvolvimento simultâneo?
1.4

Objetivo da Pesquisa

Sabe-se que as organizações aplicam um conjunto de técnicas, processos e
ferramentas para gerir os riscos dos projetos. Essas técnicas fazem parte das
boas práticas, utilizados pelos gestores de projetos de software.
Sendo assim, presume-se que de algum modo essas boas práticas estão lidando
com os riscos dos projetos de software, mesmo que seja necessário associá-las
a alguma diretriz interna, processo, ferramenta ou técnica adicional.
Partindo desta constatação, o objetivo desta dissertação é de investigar como
empresas realizam os processos da gestão dos riscos dos projetos de software
em um ambiente com múltiplos projetos, tendo por base as boas práticas de
gestão de riscos existentes.
No que se refere ao método aplicado para o desenvolvimento da análise, essa
dissertação se utiliza do estudo de múltiplos estudos de casos, o que sugere a
lógica da replicação, capaz de proporcionar evidências inseridas em diferentes
contextos organizacionais, e resulta em uma pesquisa mais abrangente e sendo
assim, mais consistente.
Convém ressaltar que o foco não é estudar diretamente os tipos de riscos aos
quais esses projetos estão expostos, mas sim a maneira como os gestores lidam
com eles.
1.5

Justificativa e Contribuição

A gestão dos riscos aumenta comprovadamente a probabilidade de sucesso dos
projetos, conforme verificado em estudos de diversos pesquisadores (BAKKER,
BOONSTRA e WORTMANN, 2010; PIMCHANGTHONG e BOOJING, 2017;
PIRAQUIVE e CRESPO, 2015; e WALLACE, 2006).
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Sendo assim, é possível presumir-se que uma das razões para o insucesso de
um determinado projeto de software – haja vista a relação entre a gestão de
riscos e os índices de sucesso dos projetos – é o gerenciamento inadequado dos
riscos dos projetos.
Tendo isto em conta e que a gestão de riscos objetiva garantir a consecução do
projeto conforme o planejamento, surge o estimulo de realizar, através desta
pesquisa, uma análise acerca de como é estruturado o processo de gestão de
riscos em ambientes com múltiplos projetos de software.
Para tanto, a justificativa desse estudo se estabelece com três argumentos: (i) a
importância do tema abordado; (ii) a contribuição para uma área de pesquisa
carente de novos estudos; e (iii) a viabilidade do método aplicado para sua
realização.
Quanto à relevância do tema, sabe-se que a gestão de riscos faz parte da
realidade de qualquer gestor, pois, de modo geral, os times dos projetos buscam
atingir seus objetivos e garantir as entregas conforme as expectativas dos seus
patrocinadores.
Porém a reduzida presença deste tópico de pesquisa na literatura demonstra
que ainda não há uma visão consolidada do assunto pelos estudiosos.
Muitos autores, por exemplo, destacam a importância de analisar as
interdependências dos riscos no desenvolvimento de projetos, porém não
descrevem processos específicos para lidar com esta característica dos riscos e
do ambiente (CHAPMAN, 2014; CHAPMAN e WARD, 2003; CHAPMAN e
WARD, 2011; BISSONETTE, 2016; e KENDRICK, 2015).
O PMI (2017a) e Kerzner (2009) não descrevem o tratamento dos riscos em um
ambiente com múltiplos projetos. O mesmo acontece com autores que focam na
gestão dos riscos em projetos de software (DEMARCO e LISTER, 2003;
FAIRLEY, 2009; e PANDIAN, 2007).
É factível então afirmar que o desenvolvimento recente de trabalhos sobre esse
tema (AUBRY, TREMBLAY, 2018; SHAH, PATEL, 2018; e WILLIAMS, 2017)
encontre forte respaldo na necessidade de novas abordagens para o assunto.
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Além disso, no que tange a relevância do tema, é importante ressaltar que até o
momento de elaboração desta dissertação, não foram encontrados trabalhos
que observassem o processo utilizado pelos gestores para o tratamento dos
riscos em um ambiente com as mesmas características presentes nesta
pesquisa.
Com relação à contribuição científica, salientam-se três pontos principais, sendo,
(i) evidenciação através de múltiplos estudos de caso do processo utilizado pelas
empresas para a gestão dos riscos de projetos de software em um ambiente com
um conjunto de projetos simultâneos em desenvolvimento; (ii) interpretação da
literatura que serve como base para o estudo e elaboração da fundamentação
teórica que será produzida sobre o assunto; (iii) lançamento de novas
informações sobre uma questão carente de aprofundamento e investigação.
Nessa perspectiva, a contribuição desse estudo se baseia justamente no seu
propósito de adicionar conhecimento a uma temática carente de debate através
do exame dos instrumentos, processos, ferramentas e direcionamentos
normativos que têm sido úteis para as empresas e para os gestores de projeto
no desdobramento das atividades de administração dos riscos.
No que se refere ao método aplicado para o desenvolvimento da pesquisa,
ressalta-se a utilização do estudo de caso, que permite a contraposição entre
elementos conceituais e empíricos, com vistas à descoberta de possíveis
lacunas, onde possam ser desenvolvidas novas análises científicas, e, logo
contribui, desta forma, para o desenvolvimento de conhecimento científico nessa
área.
Em outros termos, esta pesquisa se justifica através do seu propósito de
contribuir para o desenvolvimento de conhecimento no que se refere à gestão
de riscos de projetos de software, pela relevância do tema abordado, a reduzida
literatura existente sobre o assunto e a possibilidade de servir como fonte de
conhecimento teórica e empírica para futuros trabalhos sobre gestão de riscos.
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1.6

Estruturação d o Trabalho

O trabalho é composto pelas seguintes seções: (1) Introdução, (2)
Fundamentação Teórica, (3) Metodologia de Pesquisa, (4) Análise dos
Resultados e (5) Considerações Finais.
Na primeira seção apresenta-se um panorama geral sobre a temática da gestão
de riscos em contextos com múltiplos projetos de software, tratando brevemente
sobre as deficiências nos processos de gestão de riscos, seus impactos nos
resultados dos projetos e a motivação para analisar os mecanismos utilizados
pelas organizações para gerir os riscos neste contexto.
A segunda seção dedica-se a fundamentação teórica, onde é feita uma revisão
da literatura disponível sobre os principais conceitos, definições e análises
efetuadas por autores relacionadas ao tema. Essa revisão serve como base
teórica e conceitual para o desenvolvimento da pesquisa.
Na terceira seção apresenta-se uma proposta para avaliação do processo de
gestão de riscos em ambientes com múltiplos projetos de software.
Na quarta seção, são apresentados e analisados os resultados encontrados a
partir do estudo de estudo selecionado.
Por fim, na última seção são estabelecidas as considerações finais da análise
efetuada, assim como as limitações e sugestões para o desenvolvimento de
futuras pesquisas científicas que se proponham a tratar desse tema.
Na “Referência” são listados os trabalhos que foram utilizados nesta pesquisa
em ordem alfabética pelo sobrenome do autor e no “Apêndice” serão incluídos
os materiais que justificam os resultados da análise: tabelas, questionários e
qualquer outra documentação utilizada durante o desenvolvimento do trabalho.
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2

FUNDAMENTAÇ ÃO TEÓRIC A

2.1

Conceitos e Definições

As próximas seções se dedicam a fundamentação teórica necessária para
contextualizar o leitor sobre o ambiente de desenvolvimento desta pesquisa, e,
assim, criar os alicerces para apoiar a leitura da dissertação.
2.1.1.

Projetos e Gestão de Projetos

Projetos são empreendimentos temporários realizados para gerar um único
produto, serviço ou resultado, são atividades com prazo limitado e data de início
e data de término definidas (PMI, 2017a), consomem recursos humanos e não
humanos, possuem limites orçamentários e são multifuncionais - envolvem
várias especialidades (KERZNER, 2009).
O gerenciamento de projetos é o planejamento, organização, direção e controle
dos recursos da empresa com um objetivo de atingir metas e objetivos
específicos (KERZNER, 2009). Para isto a gestão de projetos “aplica
conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para
atender aos seus requisitos” (PMI, 2017a, p.5).
Furman (2015, p.2) destaca que a gestão do projeto é “planejada, organizada e
coordenada pelo gerente de projetos para atender de forma específica a um
determinado projeto” e deve compreender as atividades de “planejamento,
monitoramento e controle de todos os aspectos do projeto e a motivação de
todos os envolvidos visando atingir os objetivos dentro dos limites acordados de
custo, prazo e desempenho” (LESTER, 2017, p.7).
Esta pesquisa adota o modelo de gerenciamento de projetos definido pelo PMI
(2017a e 2017b), dado que este guia é aplicado pelos gestores e organizações
pesquisadas.
O PMI (2017a) determina que as ações do gestor sejam executadas logicamente
em cinco grupos ou fases sequenciais de desenvolvimento: a iniciação; o
planejamento; a execução; o monitoramento e o controle; e o encerramento do
projeto (PMI, 2017a).
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Os processos executados nas cinco fases estão inseridos em dez áreas de
conhecimento. Cada área de conhecimento visa o entendimento de determinado
requisito de conhecimento do projeto e elas são detalhadas e definidas pelos
processos que as compõem e pelas suas práticas, com informações de entradas,
saídas, ferramentas e técnicas de abordagem. (PMI, 2017a).
O PMI (2017a, p.59) define área de conhecimento como “um conjunto completo
de conceitos, termos e atividades que compõem o campo profissional, o campo
do gerenciamento dos projetos, ou área de especialização”.
As dez áreas de conhecimento descritas pelo PMI (2017a) são: (1)
Gerenciamento

da

Integração;

(2)

Gerenciamento

do

Escopo;

(3)

Gerenciamento do Prazo; (4) Gerenciamento dos Custos; (5) Gerenciamento da
Qualidade; (6) Gerenciamento dos Recursos Humanos; (7) Gerenciamento da
Comunicação; (8) Gerenciamento das Aquisições; (9) Gerenciamento das Partes
Interessadas; e (10) Gerenciamento dos Riscos.
2.1.2.

Risco e Avaliação do Risco no Projeto

Bernstein (1996) explica que a palavra risco deriva do italiano antigo “risimre”
que significa desafiar, “arriscar-se, jogar, e, portanto, quando se corre riscos, há
uma chance de ganhar e igualmente uma chance de perder” (Pandian, 2007,
p.2).
O impacto dessa perda é destacado na definição utilizada pelo Hubbard (2009,
p.8) que coloca que risco é “a probabilidade e a magnitude de uma perda, de um
desastre, ou da ocorrência de um evento indesejável”.
Fairley (2009, p.396) acrescenta a necessidade de definir um grau aceitável de
tolerância ao risco, ou como citado pelo autor, o risco é “um problema potencial
que se torna um problema real quando um indicador mensurado de risco
extrapola um limite pré-determinado”.
Nem sempre os riscos foram administrados pelos projetos. Inicialmente, a
maioria das decisões eram tomadas considerando-se apenas os custos e os
prazos envolvidos.

Estes parâmetros eram privilegiados nas análises
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organizacionais por serem conhecidos e usualmente utilizados nas demais
decisões das empresas (KERZNER, 2009).
Porém, diante das rápidas mudanças mercadológicas ficou impossível equilibrar
com precisão os custos, o desempenho técnico e os prazos, sem que o impacto
dessas mudanças fosse considerado nos planos previamente estabelecidos
pelos projetos (KERZNER, 2009).
Sendo assim, em meados da década de 1980, muitas empresas reconheceram
a necessidade de analisar os riscos técnicos vinculados ao custo, qualidade e
prazo dos projetos, e, neste momento, processos mais sofisticados de
gerenciamento de risco começaram a surgir e serem aplicados na gestão dos
projetos (KERZNER, 2009).
Esta pesquisa adota a definição de risco utilizada pelo PMI (2009), visto o
destaque dado pelo guia ao efeito do risco no projeto, o que coincide com o
objetivo central analisado por este estudo.
Risco para o PMI "é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito
positivo ou negativo nos objetivos do projeto de escopo, cronograma, custo e
qualidade” (PMI, 2009, p.4).
Os riscos positivos e negativos são chamados de oportunidades e ameaças
respectivamente. Os riscos com efeito positivo oferecem oportunidades de
recompensas com valor aprimorado aos benefícios do projeto (PMI, 20017a).
Por sua vez, os riscos negativos ameaçam os objetivos estabelecidos.
2.1.3.

Gestão de Riscos e Gestão de Risco no Projeto

Bernstein (1996) esclarece que a possibilidade de quantificar e de sistematizar
a avaliação e a seleção dos riscos transforma o que no passado era um processo
totalmente subjetivo, no modelo atual de gestão de riscos.
A teoria da tomada de decisão é justamente este estudo de suposições que
direcionam as ações se um evento inesperado ocorrer.
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Na visão de Bernstein, “tomar uma decisão é o primeiro passo no esforço de
gerenciamento dos riscos” (BERNSTEIN, 1996, p.69), pois, obrigatoriamente ao
tomar uma decisão, se seleciona os riscos que serão assumidos e se aposta em
um resultado que será a consequência desta decisão (BERNSTEIN, 1996).
Sendo assim, “o gerenciamento dos riscos é um processo contínuo de redução
de riscos” (CROUHY, GALAI e MARK, 2006, p.1), ou, em outras palavras, o
processo de gerenciamento de riscos é um processo contínuo de gerenciamento
das incertezas do futuro que envolve selecionar ativamente o tipo e o nível de
risco que se quer assumir ao longo do tempo (CROUHY, GALAI e MARK, 2006).
Nos projetos, esse processo não é traçado apenas para identificar potenciais
riscos. Ele também inclui uma atividade formal de planejamento, uma estimativa
da probabilidade da ocorrência do risco e do impacto da ameaça nos objetivos
do projeto, uma estratégia de resposta para os riscos selecionados e o
monitoramento da redução do risco, conforme os parâmetros estabelecidos para
o projeto (KERZNER, 2009).
Desse modo, a gestão dos riscos compreende processos sistemáticos de
“identificação, avaliação e priorização, que quando acompanhados da aplicação
coordenada de recursos, possibilitam a minimização, o monitoramento e o
controle dos riscos existentes e a análise da probabilidade da ocorrência e/ou do
impacto dos eventos indesejados no plano do projeto” (HUBBARD, 2009, p.10).
Os prováveis eventos de risco devem ser mitigados com prazo suficiente para
evitar que impactem o planejamento inicial do projeto (FARLEY, 2009).
Esses processos aplicados pelos gestores são conhecidos como Boas Práticas
da gestão de riscos, ou
“(a) um padrão para os gestores de projeto e para as outras partes interessadas sobre
as características do gerenciamento de riscos no projeto que são reconhecidos como
boas práticas na maioria dos projetos; e (b) fornece um padrão globalmente aplicável
e consistentemente aplicado” (PMI, 2009, p.2).

Chapman e Ward (2003) complementam que essas Boas Práticas orientam o
time do projeto no tratamento dos riscos, proporcionando formalidade na
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execução dos processos e tornando o gerenciamento dos riscos mais eficiente
e efetivo.
O emprego das Boas Práticas se “justifica em quase todos os projetos, porém o
nível de implementação pode variar de projeto para projeto” (KERZNER, 2009,
p.743), visto que a sua finalidade não é de estabelecer um modelo inflexível, mas
prover uma diretriz no exercício das atividades (CHAPMAN e WARD, 2003).
2.1.4.

Boas Práticas na Gestão dos Riscos

Conforme colocado no capítulo anterior, as Boas Práticas aplicadas pela Gestão
dos Riscos são subdivididas em processos e para executá-los os autores
descrevem ferramentas, entradas e saídas de cada um dos processos.

(1) Boas práticas para Gestão Riscos - Fonte: PMI (2017a)
O PMI (2017a) estabelece sete processos para gestão de riscos em projetos.

 Planejar a Gestão de Riscos
Planejar o gerenciamento dos riscos é o processo que define como serão
conduzidas as atividades da gestão dos riscos do projeto. Esse processo
estabelece o grau e a visibilidade da gestão dos riscos dos projetos.
Esse processo gera o plano de gerenciamento dos riscos que assegura a
comunicação e a obtenção do apoio das partes interessadas (PMI, 2017a) e
fundamenta todas as atividades que devem ser executadas nos demais
processos (KERZNER, 2009).

 Identificar Riscos
Identificar riscos é o processo que identifica individualmente os riscos dos
projetos, determina as fontes e documenta as características.
Existem várias técnicas para a identificação de riscos em projetos, tais como:
brainstorming e workshops, questionários, entrevistas, listas de verificação,
técnica Delphi e várias abordagens de diagramação, como o Diagrama de
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Ishikawa, diagramas de influência, análise das premissas e restrições, etc.
(KERZNER, 2009).

 Realizar a Análise Qualitativa
Realizar a análise qualitativa é o processo de priorização individual dos riscos do
projeto para posterior avaliação da probabilidade de cada risco nos objetivos do
projeto e para o cálculo do impacto desta ocorrência, caso tal risco ocorra (PMI,
2017a).

 Realizar a Análise Quantitativa
Realizar a análise quantitativa dos riscos é o processo de analisar
numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos de custo, prazo,
escopo e qualidade do projeto. Estas informações suportam a tomada de
decisão, no momento de reduzir o nível de incerteza do projeto (PMI, 2017a).
Esse processo possibilita a análise probabilística do projeto, ou seja, determina
o impacto dos riscos nas estimativas inicias, e, sendo assim, identifica as
possíveis datas de término, custos e os níveis de confiança associados a cada
análise (PMI, 2017a).

 Planejar as Respostas aos Riscos
Planejar as respostas aos ricos é o processo de desenvolver alternativas,
selecionar estratégias e acordar ações para administrar o nível geral de
exposição a risco do projeto (PMI, 2017a).

A Tabela 1 sumariza as boas práticas conforme descrito pelo PMI (2017a).

T ABELA 1 – GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS (PMI, 2017A)
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Elaborada pelo Autor (Fonte: PMI, 2017a)

Na visão do PMI (2017a), existem cinco estratégias para responder as ameaças
do projeto: escalar, prevenir, transferir, mitigar e aceitar.
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A escala é apropriada quando a equipe do projeto ou o seu patrocinador
concordam que a ameaça está fora do escopo do projeto. A prevenção ocorre
quando a equipe do projeto atua para eliminar a ameaça ou proteger o projeto
do seu impacto. A transferência envolve passar a responsabilidade de uma
ameaça a terceiros. A mitigação é a ação de reduzir a probabilidade da
ocorrência e/ou do seu impacto. A aceitação é o reconhecimento da existência
da ameaça, mas nenhuma ação proativa é tomada PMI (2017a).

 Implementar as Respostas aos Riscos
Implementar as respostas aos riscos, segundo o PMI (2017a) é o processo de
implementar os planos acordados de respostas aos riscos, garantindo que as
respostas acordadas sejam executadas, conforme o planejamento.

 Monitorar Riscos
Controlar os riscos é o processo que implementa os planos de resposta aos
riscos, acompanha os riscos identificados, monitora os riscos residuais, identifica
novos riscos e avalia a eficácia do processo de gestão como um todo (PMI,
2017a).

(2) Boas Práticas para Gestão Riscos – Fontes: Chapman e Ward (2003)
Para Chapman e Ward (2003) o modelo para gestão dos riscos se baseia no
Shampu (do inglês: Shape, Harness and Manage Project Uncertainty), ou seja,
o objetivo do modelo é: (S) formatar, (HA) explorar e (M) gerenciar as (U)
incertezas do (P) projeto.
Cada fase do modelo Shampu é descrita de acordo com 6Ws, ou seja, seis
questões básicas que fundamentam as incertezas do projeto: Who (quem são
as partes envolvidas), Why (porque esse objetivo), What (em que elas estão
interessadas), Whichway (como deve ser feito), Wherewithal (quais recursos são
necessários); e When (quando deve ser feito).
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Os processos detalhados por Chapman e Ward (2003) são descritos de forma
sintética na Tabela 2.
T ABELA 2 – GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS (CHAPMAN E WARD, 2003)
Modelo Básico

Objetivos da Fase

Modelo
Mediano

Consiste em consolidar as informações do
projeto no nível estratégico com uma visão
(1) Definir
holística e integrada da estrutura.
base para
Constituída da análise do escopo do processo.
análise
(2) Foco no Processo Desenvolvimento do plano estratégico e do plano
do processo operacional.
Consiste em identificar as fontes de incerteza no
nível estratégico (oportunidades e ameaças) .
(3) Identificar os
Identificar as ações de uma forma proativa e
problemas
respostas reativas. Identificar as fontes
secundarias de incerteza associadas as
respostas.
Constituída de quatro atividades, desenvolver
ordenações, cujo objetivo é a ordenação de
(2) Realizar
fontes e respostas aos riscos, explorar
análise
interações, com o objetivo de analisar
qualitativa
(4) Estruturar os
interdependências refinar classificações, que
problemas
envolve a revisão das informações e a outra
reestruturação, cujo objetivo é revisar as
informações, conforme resultados das etapas
anteriores . Fornece alterativas mais complexas
quando apropriado.
Consiste na alocação dos riscos (tanto
(5) Esclarecer
financeiros como gestão). Definir responsável
propriedades
pelo problema.
Consiste em mensurar as incertezas e quantifica(6) Estimar variabilidade las. Refinar as incertezas identificadas
anteriormente.
(3) Realizar
Consiste em avaliar as dependências. Sumarizar análise
os resultados da fase de estimativa considerando quantitativa
(7) Avaliar implicações
as dependências. Entendimento das incertezas
para criar diferentes respostas. Tomar decisões.

Modelo
Simplificado

(1) Definir o Projeto

(8) Explorar os planos

(9) Gerenciar
implementação

Consiste em aprovar o plano , detalhar,
consolidar , descrever a estratégia e formular as
táticas para resposta.
Consiste em gerenciar o trabalho. Desenvolver
planos de trabalho para a implantação. Monitorar
e Controlar. Verificar as crises e preparar para
possíveis problemas.

(4) Explorar
os planos

(2) Explorar
planos

(5) Gerenciar (3) Gerenciar
Implantação Implantação

Elaborada pelo Autor (Fonte: Chapman e Ward, 2003)

 Definir o Projeto

(1) Adequar a
estratégia do
projeto
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O objetivo dessa etapa é definir, resolver os problemas diagnosticados e
consolidar o esforço do projeto em um nível estratégico, visando adequá-lo aos
processos restantes de gerenciamento de riscos.

 Foco no Processo
O foco no processo compreende duas atividades específicas: escopo do
processo e plano de processo. Escopo do processo gera o plano estratégico
para o gerenciamento dos riscos. O plano do processo analisa o uso dos
recursos no prazo, os modelos e as técnicas que serão utilizadas, etc.

 Identificar os Problemas
A etapa de identificar problemas consiste em identificar as fontes de incerteza e
catalogá-las como oportunidades e ameaças. O objetivo é antecipar a
identificação de respostas e analisar as fontes secundárias das incertezas no
projeto.

 Estruturar os Problemas
A etapa de estruturação dos problemas visa à revisão e ampliação das fases
anteriores.

 Esclarecer Propriedades

Esta etapa consiste em alocar financeiramente os riscos.

 Estimar Variabilidade
O objetivo desta etapa é mensurar e refinar as estimativas de incerteza. O seu
resultado é a definição das estimativas numéricas associadas às incertezas.

 Avaliar Implicações
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Essa etapa foca na avaliação da natureza da incerteza para projeto e a criação
de diferentes estratégias de respostas aos riscos.

 Explorar os Planos
Esta etapa prepara e obtém a aprovação dos planos estratégicos elaborados
pelas etapas anteriores.

 Gerenciar Implementação
Essa etapa gerencia o trabalho planejado, monitora e controla os riscos, resolve
crises (questões imprevistas de significância) e prepara o ambiente para os
imprevistos (eventos não planejados).

(3) Boas Práticas para Gestão Riscos - Fonte: Pandian (2007)
Para Pandian (2007) os processos para o gerenciamento dos riscos devem ser
adequados ao nível de maturidade da organização em gestão de riscos.
Pandian cita dois modelos básicos, que constituem o conjunto mínimo de
processos para gestão dos riscos em projeto de software e quatro modelos para
empresas com maior maturidade, que devem ser selecionados conforme a
complexidade da organização.
Os seis modelos elencados pelo autor são: (1) modelo orgânico de gestão de
riscos em projetos; (2) modelo de processo por objetivos; (3) processo mínimo;
(4) processo de identificação; (5) processo IAMT (do inglês: identification
analysis, mitigation, tracking); e (6) processo de gerenciamento de risco em
escala completa (do inglês: full-scale risk management).

 Processo Orgânico
O modelo orgânico envolve três etapas: identificação de risco, comunicação do
risco e tomada de decisão. Deve ser utilizado por empresas que não possuem
ou possuem pouca experiência em gestão de riscos de projetos.
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 Processo por Objetivos
O Processo por objetivos envolve três etapas: identificação de risco, análise de
risco, considerando o objetivo do projeto, planejamento da resposta e
comunicação do risco. Deve ser utilizado por empresas que possuem algum
nível de maturidade na gestão dos riscos.
A Tabela 3 sumariza os processos de gerenciamento dos riscos em projetos de
software, conforme descrição do Pandian (2007).
T ABELA 3 – GESTÃO DE RISCOS EM P ROJETOS (PANDIAN, 2007)

Elaborada pelo Autor (Fonte: Pandian, 2007)

Os modelos a seguir devem ser implementados em organizações que maior
maturidade na gestão dos riscos.

 Processo Mínimo
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O Processo mínimo envolve três etapas: identificação de risco, análise de risco
e comunicação de risco. O time do projeto identifica risco, realiza uma análise
básica e comunica os resultados para as partes interessadas no projeto.

 Processo de Identificação
No Processo de identificação, além das etapas anteriores, são incluídos
processo para geração dos planos de resposta e de rastreamento dos riscos.
Esse processo possui quatro etapas: a identificação do risco, a análise do risco,
o plano de resposta ao risco e o rastreamento dos riscos.

 Processo IAMT
O Processo IAMT possui os seguintes ciclos: identificação, análise, mitigação e
rastreamento. Os ciclos do IAMT se assemelham aos ciclos do PDCA, e,
portanto, o gerenciamento dos riscos deve ser um processo contínuo e
interminável.

 Processo em Escala Completa
O Processo em escala completa propõe a execução alinhada a cinco níveis
hierárquicos: (1) no nível de processo; (2) no nível do projeto; (3) no nível do
programa; (4) no nível da estratégia do negócio; e (5) no nível empresarial.
Dessa forma, os riscos do projeto são escalados para o nível organizacional
apropriado, ou seja, do processo para projeto, do projeto para programa, do
programa para a unidade de negócio, da unidade de negócio para a o nível
organizacional. Os cinco níveis possibilitam a sinergia nas respostas aos riscos
e também permitem a identificação de fatores de risco de uma forma mais
abrangente.
Esta pesquisa utiliza as abordagens do PMI (2017a e b). Este enfoque será
empregado para nortear a elaboração do questionário e a análise das respostas.
Os guias do PMI (Project Management Institute) foram selecionados, pois essa
entidade estabelece um modelo de atualização e de formação de gerentes de
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projetos e conecta mais de 700 mil profissionais certificados e voluntários,
distribuídos em sucursais em mais de 165 nações, que trabalham em conjunto
para difundir as Boas Práticas em gestão de projetos.
2.1.5.

Categorias dos Riscos nos Projetos

Os riscos identificados pelos gestores são agrupados em categorias para refletir
as fontes mais comuns de riscos nos projetos.
Essa categorização da origem a uma estrutura chamada de EAR (Estrutura
Analítica de Risco).
Essa estrutura facilita a visualização dos principais riscos que ameaçam os
objetivos do projeto e possibilita a identificação das áreas que necessitam de
maior atenção, permitindo a análise das recorrências e das concentrações de
riscos, e, dessa forma, beneficia todas as etapas posteriores dos processos da
gestão de riscos.
Essa categorização não segue uma tipologia única. A literatura apresenta
diferentes categorias que levam em consideração distintas causas de perdas ou
efeitos para a organização. Assim sendo, esse tópico trata as diferentes formas
de categorização e como elas podem ser compreendidas a partir da visão de
diferentes autores.

(1) Categorias dos Riscos – Fonte: SEI (1993)
A classificação dos riscos de software criada pela SEI (CARR et al., 1993) define
três classes de riscos: engenharia de produto, ambiente de desenvolvimento e
restrições de programa respectivos elementos e atributos.
A classe de engenharia de produto se refere às atividades da engenharia de
sistemas e de software e seus riscos geralmente derivam de requisitos difíceis
ou inviáveis, análises ou especificações inadequadas ou de baixa qualidade. A
classe de ambiente de desenvolvimento envolve os métodos, os procedimentos
e as ferramentas utilizadas no desenvolvimento do produto e seus riscos estão
relacionados à complexidade das metodologias, a falta de conhecimento das
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ferramentas, etc. A classe de restrições de programa está relacionada aos
fatores externos e seus riscos estão vinculados às restrições contatuais,
diretrizes organizacionais ou operacionais, etc.

(1) Categorias dos Riscos – Fonte: Sherer (1995)
Na visão de Sherer (1995), os riscos podem ser classificados em três dimensões:
técnica, relacionada às tarefas e aos procedimentos para o desenvolvimento do
software; a organizacional, onde são elencados os riscos provenientes da má
comunicação e advindos dos problemas relacionados com a estrutura da
organização; e do ambiente, para os riscos vinculados as mudança bruscas no
contexto de desenvolvimento e com os problemas com relações externas ao
software, por exemplo, desenvolvedores e usuários.

(2) Categorias dos Riscos – Fonte: Kerzner (2009)
Kerzner (2009) igualmente divide os riscos em externos e internos. Porém, para
o autor, os riscos externos podem ser imprevisíveis e previsíveis. Os riscos
imprevisíveis são originados por regulamentos governamentais ou riscos
naturais. Os riscos previsíveis estão relacionados ao custo do dinheiro, taxas de
empréstimos e disponibilidade de matéria-prima.
Os riscos internos podem ser técnicos, não técnicos e legais. Os riscos não
técnicos são gerados por greves, problemas de fluxo de caixa, problemas de
segurança e problemas trabalhistas. Os riscos técnicos são ocasionados por
mudanças na tecnologia, mudanças de versões e problemas no desenho
técnico. Os riscos legais são gerados por problemas relacionados às licenças,
aos direitos de patente, aos processos judiciais, ao baixo desempenho dos
subcontratados e pelas questões contratuais.
A Tabela 4 sumariza as diferentes abordagens que serão descritas nesta seção.
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T ABELA 4 – CATEGORIAS DOS RISCOS (S EGUNDO AUTORES PESQUISADOS )
Engenharia e Especialidades

1 - SEI (1993)

Engenharia de Produto

Requisitos

Estabilidade e Escala

Ambiente de Desenvolvimento

Processos de
Desenvolvimento

Formalidade e Controle do Produto

Ambiente de Trabalho
Restrições do Programa

Recursos

Cronograma e Equipe

Interface do Programa
Técnico

Atividades
Procedimentos

2 - Sherer (1995)

Organizacional

Falha de Comunicação
Estrutura

Ambiente

Relações Externas

Desenvolveres e Usuários

Mudanças Rápidas
Técnico
Internos

Não Técnico
Legal

3 - Kerzner (2009)
Externos

Previsível
Imprevisível

Técnico

Requisitos
Tecnologia
Complexidade e Interfaces
Desempenho e Confiabilidade
Qualidade

Externos

Subcontratados e Fornecedores
Regulador
Mercado
Cliente
Condições Climáticas

4 - PMI (2017)
Organizacional

Gerenciamento de Projetos

Dependência do Projeto
Recursos
Financiamento
Priorização
Estimativa
Planejamento
Controle
Comunicação

Requisitos
Tecnologia
Negócio
Politico

5 - MURTHI (2002)

Recursos
Conhecimento
Implementação e Suporte
Integração
Cronograma
Manutenção e Melhorias
Desenho
Diversos

Elaborada pelo Autor
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(3) Categorias dos Riscos – Fonte: PMI (2017a)
O PMI (2017a) propõe a subdivisão conforme a fonte do risco. Segundo o guia
os riscos podem ser técnicos, de gerenciamento, comerciais e externos. Os
riscos técnicos são os riscos de escopo, requisitos, estimativas, restrições do
projeto. Os riscos de gerenciamento são os riscos de comunicação, organização,
recursos, gestão do projeto. Os riscos comerciais são os riscos de aquisição
interna, contrato, fornecedores, subcontratados e os riscos externos estão
vinculados

às

instalações,

ao

meio

ambiente,

a

concorrência

e

a

regulamentação.

(4) Categorias dos Riscos – Fonte: Murthi (2002)
Para o autor os riscos podem ser classificados em: requisitos, tecnologia,
negócio, político, recursos, implementação e suporte, conhecimento, integração,
cronograma, manutenção e melhorias, desenho e diversos.
Os riscos de requisitos estão relacionados à incerteza ou falta de clareza nos
requisitos. Os riscos de tecnologia estão vinculados ao uso de tecnologia
inadequada. Os riscos de negócio estão ligados aos acordos comerciais, com
fornecedores ou conflitos entre os parceiros de negócio. Os riscos políticos estão
associados à falta de cooperação das áreas internas da organização, dos
profissionais ou do cliente para a execução do projeto. Os riscos dos recursos
estão relacionados à falta de recursos (pessoas, orçamento, instalações ou
equipamentos) ou com a alocação de recursos de baixa qualidade. Os riscos de
conhecimento surgem em função da falta de familiaridade com a tecnologia ou
com os processos funcionais necessários para o desenvolvimento do projeto. Os
riscos de implementação e suporte estão vinculados às dificuldades na
implantação do software, no cronograma definido, por problemas de
infraestrutura, hardware ou outras fontes. Os riscos de integração estão
associados à incapacidade de integrar a aplicação no ambiente tecnológico. Os
riscos de cronograma surgem por questões relacionadas à falta de componentes
indispensáveis para execução ou entrega das atividades nas datas acordadas.
Os riscos de manutenção e melhorias estão relacionados à dificuldade
organizacional na manutenção ou na inclusão de melhorias no software. Os
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riscos de desenho aparecem por problemas associados à degradação, a
usabilidade do software ou ao desempenho do sistema. E por último, a categoria
de riscos diversos ou imprevisíveis para elencar riscos de furacão, fogo,
terremoto, etc.
Tendo isto em vista os diferentes enfoques apresentados, esta pesquisa adota
a estrutura analítica do PMI (2017a), que propõe a classificação dos riscos
conforme a fonte ou natureza do risco.
Esta abordagem será utilizada para nortear o questionário, pois além de
possibilitar o tratamento dos riscos técnicos (escopo, requisitos, estimativas,
restrições) e da gestão dos projetos de software (planejamento, comunicação e
controle), também possibilita caracterização dos riscos organizacionais
(dependências de outros projetos, recursos e priorização), fatores que,
conforme citado pelos autores pesquisados, impactam os projetos em um
contexto com as características do ambiente pesquisado.
2.1.6.

Origem dos Riscos em Projetos de Sof tware

Uma vez que o tema da pesquisa são riscos em projetos, é essencial entender
qual a origem desses riscos nos projetos de software e porque eles estão sujeitos
a esses riscos.
Segundo Chapman e Ward (2011), geralmente é melhor reconhecer e aceitar
algum nível de risco no projeto, pois, ele tem como objetivo produzir resultados
para a organização.
Afinal, as incertezas em projetos sempre existem, seja pela natureza única do
empreendimento, ou pelo, seu relacionamento com o gerenciamento estratégico
e com o gerenciamento das operações da organização (CHAPMAN e WARD,
2011).

Sendo assim “é necessário desenvolver um comportamento de

convivência com os riscos e aceitá-los como parte do negócio” (KERZNER,
2009, p.743).
Na visão de Chapman e Ward (2011), as principais fontes de riscos em projetos
de software estão relacionadas à falta de clareza dos objetivos da entrega e do
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desempenho operacional requerido, que existem antes do início do
desenvolvimento.
Segundo o autor, somente com a evolução do projeto os objetivos são
esclarecidos,

e,

portanto,

na fase

inicial

os riscos

são

altos pelo

desconhecimento dos objetivos do empreendimento, e ao longo da execução,
novos riscos surgem justamente pela melhor compreensão dos requisitos de
negócio.
Pandian (2007) lembra que os projetos de software produzem trabalhos
abstratos e resultados intangíveis, e, portanto, a sua vulnerabilidade aos riscos
é ainda maior, se comparada com projetos de outras naturezas.
Fairley (2009) salienta que durante todo o desenvolvimento os projetos de
software demandam uma série de processos, que podem não ocorrer ou ocorrer
de forma inesperada ou não planejada. Cada um desses processos possui riscos
que desequilibram todos os demais processos, gerando novos riscos e
comprometendo os objetivos de entrega do projeto. Para o autor
“(..) para obter sucesso no resultado (isto é, entregar um produto aceitável dentro do
prazo e orçamento) é necessário envolver, estabelecer e manter o equilíbrio entre
muitos aspectos técnicos, organizacionais, sociais e restrições políticas. Qualquer um
ou todos esses aspectos podem mudar os rumos do projeto. (FAIRLEY,2009, p.366) ”

Ao exemplificar esta situação, Pandian (2007) comenta que um engenheiro de
software ao decidir por um determinado algoritmo, visando melhorar o
desempenho do código, pode trazer riscos adicionais ao projeto. Essa opção
pode aumentar a complexidade do código, acarretar em horas extras de trabalho
e requerer uma documentação e um desenho mais elaborado que, em
conclusão, acrescenta horas no cronograma do projeto.
Além dos fatores de riscos discriminados acima, vale lembrar que o perfil da
empresa, da alta gestão, o tipo de desenvolvimento (interno ou externo), as
características da tecnologia utilizada, as especificidades do ambiente
tecnológico, da gestão do projeto e da organização também contribuem e
alteram a configuração dos riscos apresentados pelo projeto.
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2.2

Ambiente com Múltiplos Projetos

Nas seções anteriores foram elucidados os elementos indispensáveis para
embasar o entendimento desta pesquisa. Os primeiros tópicos apresentaram um
breve detalhamento dos conceitos básicos utilizados ao longo deste estudo e em
seguida, foram apresentadas algumas abordagens utilizadas na gestão dos
riscos e a origem dos riscos em projetos de software.
Após esta necessária conceitualização, a seção 2.6 se dedica a revelar o
comportamento dos riscos em um ambiente com múltiplos projetos, e, sendo
assim, seu propósito é expor aspectos do cenário utilizado para o
desenvolvimento do tema.
Primeiramente são descritas as características do ambiente, no segundo tópico
são relatadas as especificidades dos riscos e porque elas inviabilizam a
aplicação dos processos existentes, no terceiro são relacionadas às pesquisas
e os resultados apurados em contextos com interdependência de riscos e, por
fim, são elencadas as propriedades necessárias, segundo os autores
pesquisados, para gerir os riscos deste contexto.
2.2.1.

Características do Ambiente

Em um ambiente com múltiplos projetos de software, um conjunto de projetos é
gerenciado por um gestor e os membros dos times de desenvolvimento são
alocados simultaneamente em vários projetos, por um curto espaço de tempo
(OLFORD, 2002).
Muitas vezes, as organizações estabelecem uma estrutura de gestão de
múltiplos projetos pela incapacidade de definir claramente a visão, a missão e
os objetivos estratégicos de longo prazo, ou ainda, pela pressão dos gerentes
funcionais no desenvolvimento de iniciativas que atendam especificamente a sua
área ou negócio (PENNYPACKER e DYE, 2002).
Agrupá-los sob um único gerente e compartilhar as equipes de desenvolvimento,
possibilita uma maior eficiência no uso dos recursos organizacionais e um menor
custo para a manutenção dos times de projetos (IRELAND, 2002; KERZNER,
2009).
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Para

utilizar-se

dessa

abordagem,

as

organizações

distribuem

as

responsabilidades que, a princípio, seriam do gestor do projeto. O gerente de
área fica encarregado do planejamento e da programação das atividades e o
gerente sênior atua como um patrocinador, evitando as constantes mudanças no
escopo, na priorização e nos recursos (KERZNER, 2009).
Esta opção de desenvolvimento viabiliza que vários conjuntos, de diferentes
tipos de projetos, sejam administrados por unidades de negócios distintas.,
porém cada projeto é definido para gerar produtos que serão entregues para
atender a requisitos específicos dessa determinada unidade (PENNYPACKER e
DYE, 2002).
Diante disso, as datas de início e término do conjunto de projetos são
independentes e definidas com base na necessidade individual do negócio, e
elas

não

possuem

nenhuma

relação

com

os

demais

projetos

em

desenvolvimento (IRELAND, 2002).
Esses projetos estão associados apenas pelo financiamento em comum, pela
tecnologia ou pelo compartilhamento das partes interessadas e dos recursos.
Por esta característica do conjunto, os projetos não são nem completamente
independentes nem totalmente dependentes (OLFORD, 2002).
Os projetos não compartilham dos mesmos benefícios, posto que, cada unidade
de negócio, pode definir um propósito para o projeto, conforme a estratégia
individual da área (PENNYPACKER 2002).
A Figura 1 ilustra um ambiente de múltiplos projetos em contraposição a um
conjunto

de

múltiplos

projetos

hierarquicamente

programa/portfólio de projetos da organização.

subordinados

ao
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F IGURA 1 - MÚLTIPLOS PROJETOS X PROJETOS EM PORTFÓLIO

Adaptada pelo Autor (Fonte: IRELAND, 2002)

Nota-se, a inexistência da relação projeto, programa e portfólio no contexto
analisado nessa pesquisa.
Esse conjunto não admite a criação da estrutura da estrutura do programa, e,
igualmente, inviabiliza a estruturação do portfólio, já que não há uma relação
direta do conjunto de projetos em desenvolvimento com a estratégia
organizacional, e nem existem benefícios compartilhados entre os projetos
(PENNYPACKER, 2002).
Cada novo projeto agregado a este conjunto tem os objetivos, datas e benefícios
definidos pelas áreas funcionais, porém, a sua adição no ambiente gera
mudanças nos prazos, no escopo e na prioridade dos demais (OLFORD, 2002).
O acréscimo na carga de trabalho de um time compartilhado obriga o
remanejamento das atividades de todo o conjunto de projetos. As atividades de
projetos, com menor prioridade, acabam levando mais tempo do que inicialmente
previsto (OLFORD, 2002).
O tempo de alocação nas tarefas pendentes é redistribuído, logo, as atividades
dos projetos são replanejadas, gerando impacto para todo o conjunto de projetos
(OLFORD, 2002).
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Esse frequente replanejamento dos trabalhos provoca um alargamento
generalizado nas definições de prazos. Isto ocorre não só pela variabilidade da
própria tarefa dentro do projeto, mas também, pela dependência de artefatos
produzidos por recursos igualmente alocados neste universo de projetos
(PATRICK, 2002).
Essa

característica

mutável

dos

projetos

neste

universo

e

esse

compartilhamento incessante de recursos do ambiente causa uma sistemática
interação entre todos os elementos do ambiente, que termina por gerar as
interdependências dos riscos nos projetos (WILLIAMS, 2017).
Essas características são descritas pela teoria da complexidade.

Para

Remington e Pollack (2011), o fator estrutural descreve essa influência mútua e
frequente das variáveis. Na visão de Davies (2011), esse fator é chamado de
sistematização.
2.2.2.

Propriedades dos Riscos e da Gestão dos Riscos

Os modelos convencionais de gestão dos riscos em projetos pressupõem a
individualização da análise por componente de risco, e, dessa forma, eles
possibilitam apenas a identificação dos riscos com maior relevância para o
projeto, e são esses riscos que ganham total atenção dos processos de gestão
e também das partes interessadas (WILLIAMS, 2017).
Nesta ótica, são desconsideradas as dependências entre os riscos no projeto e
os possíveis efeitos deles e das ações associadas ao seu tratamento nos
demais. Por essa característica de individualizar os riscos, os modelos
tradicionais inviabilizam a análise das inter-relações entre os riscos (WILLIAMS,
2017).
Em tal reflexão, Williams (2017) se atenta para uma fragilidade das Boas Práticas
aplicadas na gestão dos riscos dos projetos. Porém, o gerenciamento dos riscos
em ambientes com múltiplos projetos é uma área na qual esses processos são
claramente inadequados (PENNYPACKER e DYE, 2002).
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Em face das propriedades do ambiente, os riscos com maior criticidade para
cada componente e para o conjunto não são gerados por fatores individuais, e,
esta característica dos riscos impede a sua análise desvinculada do universo de
projetos (WILLIAMS, 2017).
Vale lembrar, também, que ao isolar o exame dos riscos de um determinado
projeto e tratá-los dissociados do contexto, pode-se comprometer o desempenho
de todo o conjunto (OLSSON, 2007).
Diante dessas deficiências dos modelos tradicionais, equilibrar os riscos e as
oportunidades dos projetos em um universo com múltiplos projetos é, na maioria
dos casos, uma tarefa impraticável (OLSSON, 2007).
Há que se ressaltar, porém, que uma das metas do gerenciamento de riscos nos
projetos é justamente afastar as incertezas relacionadas aos riscos e direcionar
os projetos para usufruir das oportunidades (PMI, 2017a). Dessa forma, quando
as Boas Práticas são aplicadas em um conjunto de projetos, os processos
realizados pelo gestor do projeto não atendem totalmente a um dos seus
principais objetivos.
A falta de informações confiáveis sobre as interconexões entre os elementos do
ambiente termina por criar ainda mais riscos para todo o conjunto. As diversas
visões

fragmentadas

dos

recursos

e

do

andamento

das

atividades

comprometem os dados dos relatórios de acompanhamento dos riscos, e, as
decisões são tomadas sem o entendimento do grupo afetado por elas
(PENNYPACKER e DYE, 2002).
A dificuldade para analisar o conjunto está relacionada principalmente à
complexidade das interconexões internas, tanto tangíveis, como a infraestrutura
técnica, os recursos humanos e financeiros, mas também em função das
interconexões intangíveis, tais como, as relações com os clientes e fornecedores
e as demandas internas das áreas da organização (PENNYPACKER e DYE,
2002).
Pode-se imaginar que a criação de uma estrutura única de gestão para o
conjunto facilite o gerenciamento das interconexões (PLATJE, 1993; e OLFORD,
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2002), porém, conforme visto anteriormente, esses projetos foram concebidos
para atender a objetivos distintos, não possuem as mesmas prioridades de
execução e são suportados por diferentes partes interessadas (PLATJE, 1993).
Sendo assim, antes de tudo, esse gestor de projeto precisa administrar os
conflitos de interesse dos múltiplos interlocutores. Porém, diante da
característica mutável desse cenário é necessário implementar processos
transparentes para gestão do conjunto, caso contrário, essa administração se
perde no tratamento de situações individualizadas interessadas (PLATJE, 1993).
Platje (1993, p.209) assinala que
(...) os objetivos dos projetos nesse ambiente não são os mesmos (exceto contribuir
com um todo para aumentar a lucratividade), agregá-los em um único megaprojeto (um
portfólio de projetos) de acordo com os conceitos da PBS não irá resolver o problema.
Sem um processo claro para definição das prioridades e alocação de recursos, essa
gestão geral, responsável pelo megaprojeto, se perderá na gestão individual dos riscos
dos projetos, alocação dos recursos e resolução dos conflitos de interesses dos
gestores de projetos e dos gestores de departamentos (..)

Sob tal complexidade do ambiente e dos riscos, é compreensível que os autores
observem que os modelos tradicionais de gestão de riscos são ineficientes,
quando aplicados nesta configuração de desenvolvimento de projetos (ARITUA,
SMITH, BOWER, 2009; ARTTO, KAHKONEN, PITKANEN, 2000; BLISMASS, et
al.,2004; MAYLOR et al., 2006; OLSSON, 2008; e WILLIAMS, 2017).
A fim de aprofundar o entendimento das características dos riscos nesta
conjuntura de projetos e como eles se relacionam neste cenário, Williams (2017)
explica que as ameaças neste ambiente têm sua origem vinculada às cadeias
de causas de riscos, ou, conforme citado pelo autor, as cadeias causais de
riscos.
Com tal pressuposto, Williams (2017) enfatiza que os riscos motivadores dessas
cadeias geram correntes causais de efeitos. Isto ocorre em decorrência da
reação humana em resposta aos eventos de risco, ou seja, o impacto das ações
humanas, somado as ramificações do risco e seus efeitos, geram eventos
multiplicados, retroalimentando todo o sistema.
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Outro aspecto mencionado por William (2017) é que esses riscos geradores das
cadeias causam o maior impacto em um conjunto de múltiplos projetos, e
também que, na maioria das vezes, traçar planos para mitigá-los é mais
complicado e custoso.
O pesquisador ressalta, ainda, que o tratamento desses riscos é complexo pela
dificuldade de prever a propagação dos eventos de risco no sistema,
principalmente, porque os seres humanos apresentam significativas limitações
quando é necessário estimar a probabilidade e o impacto de eventos sistêmicos
(WILLIAMS, 2017).
A visão individualizada proporcionada pelos processos de gestão de riscos
inviabiliza a unificação dos diversos cenários de riscos, ou em outras palavras,
esses modelos não permitem a visão holística do conjunto, e consequentemente,
impossibilitam um processo integrado de gestão dos riscos (ARITUA, SMITH,
BOWER, 2009; OLSSON, 2007; WILLIAMS, 2017).
A necessidade de visualizar o contexto de forma holística foi constatada por
alguns pesquisadores ao analisar riscos com interdependência. Kwan e Leung
(2011) identificaram uma melhora na sinergia das respostas aos riscos; Ren
(1994) confirmou a possibilidade de mensurar o orçamento do projeto com maior
exatidão após a adição dos custos mais precisos para respostas aos riscos e
Rasheed, Wang e Lucena (2015) comprovaram que a análise integrada gera um
contexto mais equilibrado de riscos.
Tais estudos, por conseguinte, confirmam as colocações dos pesquisadores de
ambientes com múltiplos projetos, quando verificam a atuação restrita do gestor
do projeto no tratamento dos riscos.
Os resultados também demonstram que a visão limitada à esfera do projeto
restringe o processo de identificação e de análise do risco, e, em consequência,
limita as alternativas de resposta e a determinação precisa do impacto das ações
de mitigação do risco no ambiente.
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2.2.3.

Estudos em Ambientes com Riscos Interdependentes

Levando-se em conta as características dos riscos e dos requisitos para a
análise integrada do ambiente, observados nas seções anteriores, os
pesquisadores estruturam o diagnóstico dos riscos em ambientes com múltiplos
projetos através dos "mapas de riscos". Este termo é utilizado aqui para denotar
um sistema causal de captação da sistematicidade dos riscos.
Nota-se que distintos autores utilizam diferentes tipologias de pesquisa e de
métodos de coleta e de verificação dos dados obtidos, porém, todos os
pesquisadores examinam as ramificações dos riscos, adicionando outros
instrumentos de análise que permitem visualizar riscos e interdependências.
Vale ressaltar, porém, que na sua maioria os projetos estudados pelos
pesquisadores, estão subordinados a uma estrutura de programa e de portfólio,
mas todos compartilham do ambiente de desenvolvimento.
Ao término das pesquisas, mesmo considerando a estrutura diferenciada dos
ambientes analisados, demostra-se que as dependências realmente existem e
que os riscos inter-relacionados impactam fortemente os parâmetros de custo,
prazo, qualidade e escopo dos projetos.
Tendo em vista esta comprovação, é possível ratificar as citações dos autores
sobre a necessidade de adicionar elementos na literatura atual para possibilitar
a gestão dos riscos em um ambiente com múltiplos projetos.
Os pesquisadores Kwan e Leung (2011), por exemplo, recomendam a aplicação
de um instrumental para avaliação dos efeitos das interdependências dos riscos,
denominado pelo pesquisador de “Metodologia de Gestão de Riscos para o
tratamento das Dependências dos Riscos em Projetos” (do inglês: Risk
Management Methodology for Project Risk Dependencies).
A partir do modelo gerado por esse instrumental, os autores aplicam então um
conjunto integrado de práticas de gestão, que seguem o modelo básico
elaborado pela SEI e um conjunto de métricas de monitoramento de riscos.
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Ao final do estudo, contata-se que realmente existem dependências entre riscos.
Nesse sentido, Kwan e Leung (2011) consideram que o processo de
identificação ampliado para diferentes grupos ou partes interessadas possibilita
uma melhor identificação das interdependências.
Além disso, conclui-se também a partir dos resultados do estudo, que o modelo
utilizado aprimora o gerenciamento dos riscos dos projetos. Segundo os autores,
as práticas de avaliação, priorização, resposta, análise das dependências, bem
como as métricas, se mostram valiosas e apoiam a correta apuração dos custos
vinculados aos riscos.
Adicionalmente, Kwan e Leung (2011) notam que o modelo gera efeitos
sinergéticos significativos no tratamento dos riscos e das suas dependências,
além de uma melhora na comunicação dos times envolvidos.
A fim de comprovar a relevância dos efeitos das inter-relações dos riscos na
mensuração dos custos, Ren (1994) aplica um modelo, denominado por ele, de
“Consequências Financeiras dos Potenciais Riscos” (do inglês: Financial
Consequences of Potential Risks).
O modelo agrega às variáveis de tempo e efeitos mútuos da interação entre os
riscos tanto no processo de identificação quanto no processo de planejamento
da resposta.
A análise é dividida em dois ciclos. O primeiro ciclo é o período da possível
existência do risco e o segundo considera os impactos do risco no fluxo de caixa,
nos prazos e a duração das ações de contenção, quando acionadas.
Levando-se em conta a variável “custo do risco” na análise e considerando o
ciclo do risco, Ren (1994) comprova um aumento na precisão da gestão
financeira do projeto.
Essa situação se repete na pesquisa de Zhang (2016), quando aplicado um
modelo semelhante para examinar o grau de impacto unitário de cada risco em
um contexto de riscos correlacionados.
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Com os resultados apurados pelas correlações entre os riscos, o autor avalia
então a intensidade da interdependência nas duas direções e verifica as perdas
e o custo para implementação das respostas em ambos os lados.
A partir dessa análise, reinicia-se o processo. O objetivo é minimizar as perdas
e o custo. Neste novo ciclo os efeitos das respostas, em cada um dos lados dos
riscos, são considerados, lembrando que cada resposta pode gerar múltiplos
eventos relacionados, e, cada um deles, deve ser considerado na decisão final
sobre o plano de mitigação do risco.
Na ótica de Zhang (2016) os resultados obtidos, através do modelo, contatam a
necessidade de considerar a interdependência dos riscos no planejamento das
respostas, objetivando elevar ao máximo os seus resultados.
Além disso, é evidenciado que uma estratégia de resposta pode tratar múltiplos
eventos de risco e, por outro lado, que cada evento de risco pode também ser
considerado através de várias estratégias de resposta.
O objetivo da pesquisa de Rasheed, Wang e Lucena (2015) é equilibrar os riscos
em um determinado universo de projetos vinculados a um programa. O modelo
é denominado pelo pesquisador de “Balanceamento dos Riscos no Ambiente do
Programa” ou RLPE (do inglês: Risk Levelling in Program Environment).
O modelo RLPE é aplicado em um programa de alto risco de tecnologia
composto por múltiplos projetos em um ambiente extremamente complexo de
desenvolvimento.
Com uma abordagem única e estruturada para todo o contexto, o modelo aloca
o risco no nível organizacional que consegue tratá-lo de forma mais eficaz,
enquanto que, também, equilibra os riscos de todo ambiente, através do
nivelando para baixo e mútuo dos riscos.
O nivelamento para baixo diminui todos os riscos em termos absolutos e o
nivelamento mútuo diminui as disparidades entre eles.
Ao final da análise, nota-se que nenhum risco é maior ou menor em comparação
aos demais. Rasheed, Wang e Lucena (2015) contatam que a adoção do RLPE,
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possibilita a geração de uma conjuntura sustentável para o crescimento
organizacional ou, em outras palavras, suporta o cumprimento dos planos
organizacionais pela diminuição dos riscos.
Embora os autores façam uma abordagem de nivelamento de riscos de vários
projetos vinculados a um programa, as descobertas de Rasheed, Wang e Lucena
(2015), relacionadas ao equilíbrio dos riscos em um determinado contexto,
comprovam que a mudança da gestão dos riscos para um nível organizacional
com maior competência para tratá-los, pode minimizar o impacto e
consequentemente melhorar a gestão dos riscos.
2.2.4.

Instrumentos que Aperfeiçoam a G estão de Riscos

Tendo em vista as discussões ao longo deste estudo - que afirmam que um
ambiente de múltiplos projetos de software está sujeito a um alto nível de risco
e também que são necessários processos integrados para o gerenciamento dos
riscos - Olsson (2007) destaca a necessidade de analisar o conjunto de projetos
em duas dimensões: horizontal e vertical.
Segundo o pesquisador, a dimensão horizontal inclui as fases anteriores e
posteriores a implementação do projeto e a vertical integra toda a organização
funcional no gerenciamento dos riscos. Estas análises possibilitam a
compreensão de todo o contexto de risco do projeto (OLSSON, 2007).
A dimensão horizontal é essencial para avaliar o impacto do projeto e dos seus
elementos, durante todas as etapas do ciclo de vida nos demais componentes
que compartilham do ambiente de execução (OLSSON, 2007).
A dimensão vertical possibilita o entendimento da interação do projeto com a
linha funcional da organização. É importante salientar que na dimensão vertical
ou organização funcional, os projetos são iniciados, financiados e geralmente
dirigidos, logo, essa ótica precisa ser incluída para possibilitar o gerenciamento
dos riscos e das oportunidades dos projetos (OLSSON, 2007).
A somatória das duas dimensões de todos os projetos do ambiente possibilita a
visualização dos relacionamentos e das implicações das inter-relações
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(OLSSON, 2007), ou em outras palavras, a visão holística, como citam os
pesquisadores.
McManus (2004) menciona que a visão holística permite a análise detalhada das
relações entre todas as situações de risco. Este mapa de risco possibilita
determinar a forma como eles se relacionam e identificar também os possíveis
efeitos adversos dos riscos.
Essa visão dos riscos revela as relações de interdependência e constitui a base
para estruturar uma solução integrada. Segundo o autor, quando combinada
com outras técnicas e processos de gestão, esta representação gráfica pode
facilitar a comunicação e a compreensão pelos envolvidos (MCMANUS, 2004).
É importante ainda salientar que somente diante da visão sistêmica dos riscos,
considerando possíveis agregações, divisões e combinações, é possível
desenvolver ordenações e priorizações (WILLIAMS, 2017) e com isto mensurar
corretamente os custos relacionados à implementação dos planos de contenção,
conforme comprovado por Ren (1994) em seu estudo.
Outro aspecto destacado pelos pesquisadores diz respeito à necessidade de
traçar planos compreensivos para gerir os riscos em um ambiente com múltiplos
projetos (RASHEED, WANG, LUCENA, 2015; e ARITUA, SMITH, BOWER,
2009).
O gerenciamento múltiplos projetos lida com questões estratégias e táticas. O
foco da gestão dos riscos em um determinado projeto é obter valor de acordo
com os objetivos do projeto. No entanto, no gerenciamento de múltiplos projetos
o objetivo é obter valor de uma maneira holística integrada, que não é possível
se os projetos são geridos como empreendimentos isolados (ARITUA, SMITH e
BOWER, 2009).
A visão integrada deve tratar as questões e as decisões estratégicas que
impactam o ambiente, enquanto que, a visão individualizada deve lidar com os
riscos individuais dos projetos (RASHEED, WANG e LUCENA, 2015).
Neste sentido, é necessária a mudança dos processos de gestão de riscos para
outra esfera organizacional.
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Tal esfera deve administrar os riscos através de uma visão macro e dinâmica, e
promover a implantação de táticas, com a dimensão apropriada, para
efetivamente minimizar o impacto ou, até mesmo, eliminar definitivamente esse
padrão de risco da conjuntura (RASHEED, WANG e LUCENA, 2015).
Fairley (2009) coloca que o suporte dos níveis superiores da organização no
gerenciamento dos riscos dos projetos aumenta a probabilidade de sucesso da
gestão dos riscos no projeto. A compreensão dos riscos neste nível possibilita
respostas mais assertivas e financeiramente e estrategicamente mais viáveis, e,
além disso, viabiliza a introdução de uma administração organizacional e
integrada para a gestão dos riscos dos projetos do ambiente.
Sob outra perspectiva, Olford (2002) ressalta a necessidade de disponibilizar os
dados dos projetos na gestão de múltiplos projetos de forma abrangente e
consistente e utilizar padrões e procedimentos de forma compreensiva. O autor
acrescenta ainda que as práticas de gestão dos projetos podem ser
independentes, porém é fundamental a geração e análise consolidada das
informações.
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3

METODOLOGI A DE PESQUIS A

3.1

Classificação da Pesquisa

O método de desenvolvimento dessa pesquisa é descritivo, pois se observa a
necessidade de entender em profundidade a natureza de um fenômeno social
(RICHARDSON, 1999).
“Na pesquisa descritiva o objetivo primordial é a descrição das características
de determinada população, fenômeno ou o estabelecimento da relação entre as
variáveis. Pesquisas descritivas se propõem justamente a levantar as opiniões,
atitudes e crenças de uma determinada população” (GIL, 2008a, p.42).
Em outras palavras, esse método compreende o registro e a análise das
características, fatores ou variáveis que se relacionam com um determinado
fenômeno ou processo para entender em profundidade o assunto que está sendo
estudado (PEROVANO, 2014).
Nessa pesquisa, o objetivo do método é de analisar um contexto, e, com base
nas informações coletadas e na literatura pesquisada, compreender os
processos de gestão dos riscos em ambientes de múltiplos projetos e
diagnosticar como os gestores suprem as deficiências analisadas pelos
pesquisadores nas boas práticas utilizadas na gestão dos riscos.
O método de investigação da pesquisa é analítico, uma vez que para elaborar o
diagnóstico da situação, será efetuado o “desmembramento de um todo,
decompondo-o em partes ou elementos para observar as causas, naturezas e
efeitos” (LIMÓN, 2006 p.131).
A investigação analítica tem como objetivo “conhecer mais do objeto que está
sendo estudado, e com isto ela pretende explicar, fazer analogias, compreender
melhor o seu comportamento e estabelecer novas teorias” (LIMÓN, 2006 p.131).
Método de abordagem cientifica é o modelo abstrato investido na análise dos
fenômenos

que

serão

analisados.

É

o

conjunto

de

processos ou operações mentais que serão empregadas na realização da
pesquisa. Neste estudo o método de abordagem é científico indutivo. É o método
responsável

pela

generalização,

isto

é,

particular para uma questão mais ampla, mais geral.

parte-se

de

algo
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Para Lakatos e Marconi (2007, p. 86)
“Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares,
suficientemente
ou

universal,

dos

constatados,
não

argumentos

contida

indutivos

infere-se

nas
é

partes

levar

a

uma

examinadas.
conclusões

verdade
Portanto,

cujo

geral

o

conteúdo

objetivo
é

muito

mais amplo do que o das premissas nas quais se basearam.”

A indução parte de um fenômeno para chegar a um identificador geral por meio
da observação e da experimentação, visa investigar a relação existente entre
dois fenômenos para generalizar. “parte do particular e coloca a generalização
como um produto posterior do trabalho de coleta de dados particulares.” (GIL,
2008b, p. 10), ou seja, parte da observação para depois formular as hipóteses.
No raciocínio indutivo, as generalizações derivam das observações dos casos
estudados da realidade. As constatações particulares da realidade levam à
elaboração das generalizações.
Para Lakatos e Marconi (2007, p. 92), o objetivo do método indutivo é “de ampliar
o alcance dos conhecimentos”, sendo assim, esse método permite diferentes
graduações nas premissas e nas conclusões derivadas da análise.
...“os
força,

argumentos
dependendo

conclusão.

indutivos
da

Resumindo,

capacidade
os

admitem
das

argumentos

diferentes

premissas
indutivos

de

graus

de

sustentarem

a

aumentam

o

conteúdo

das premissas, com sacrifício da precisão” (LAKATOS E MARCONI, 2007, p. 92)

O procedimento da pesquisa é analítico de natureza qualitativa, uma vez que
“não serão utilizadas fórmulas ou receitas pré-definidas para orientá-lo” (GIL,
2008b, p.175).
Possui características de descrição, compreensão, interpretação de fatos em
fenômenos complexos e de difícil mensuração. Consequentemente, esse
procedimento propicia o avanço ou o desenvolvimento de novas teorias
(MARTINS, 2006).
Portanto, analisando as definições dos autores consultados acima, conclui-se
que essa pesquisa se caracteriza por ser descritiva, qualitativa e analítica.
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3.2

Seleção do Processo de Desenvolvimento

O procedimento técnico que será utilizado é o estudo de caso, aderente ao
objetivo da pesquisa que é de observar os processos de gestão de riscos em
ambientes com múltiplos projetos de software.
Essa modalidade de pesquisa “consiste no estudo profundo e exaustivo de um
ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos”
(GIL, 2008a, p.54).
Um estudo de caso pode ser aplicado para entender fenómenos sociais
complexos. “Em geral, o estudo de caso representa a estratégia preferida
quando se colocam questões do tipo "como" e "por que", quando o pesquisador
tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. ” (YIN, 2004, p.12).
Os dados do estudo de caso podem ser obtidos através da análise de
documentos, entrevistas, depoimentos pessoais, observação ou por meio da
análise de artefatos físicos (GIL, 2008a).
Na Tabela 5 é possível verificar que Yin (2004) classifica os tipos de estudos de
caso, considerando a quantidade de casos envolvidos na pesquisa – um caso
ou múltiplos casos.
Nesta ótica, o autor frisa que múltiplos estudos de caso são passíveis de
replicação como múltiplos experimentos, porém, Yin destaca também que os
casos estudados devem ser cuidadosamente selecionados para evitar
discrepâncias nos resultados apresentados, ou em outras palavras, os
resultados diferentes devem convergir para uma causa semelhante.
T ABELA 5 - T IPOS DE ESTUDO DE CASO

Abordagem

Caso Simples

Casos Múltiplos

Holistica
Especifica

Tipo 1
Tipo 3

Tipo 2
Tipo 4

Elaborado pelo Autor (Fonte: Yin, 2004)
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A opção pelo estudo de casos múltiplos, no desenvolvimento deste tema, se
justifica, uma vez que o seu objetivo geral é de analisar a realidade da gestão de
riscos em um determinado contexto de múltiplos projetos, para a compreensão
dos processos realizados pelos gestores em contextos idênticos, e, além disso,
essa seleção visa proporcionar evidências inseridas em diferentes contextos
organizacionais.
Ainda nesse sentido, o estudo de múltiplos casos possibilita a contraposição
entre elementos conceituais e empíricos, com vistas a descobrir as lacunas,
onde é possível realizar novas pesquisas científicas, e espera-se dessa forma
contribuir para a ampliação de conhecimento nessa área estudada.
Pretende-se, portanto, estudar o ambiente partindo-se “deliberadamente de
condições contextuais - acreditando que elas podem ser altamente pertinentes
com o fenômeno que será estudado“ (YIN, 2004, p.32).
Vale salientar também que Yin comenta que as constatações obtidas através
dos múltiplos estudos de caso apresentam resultados mais sólidos e
consistentes, e, sendo assim, são considerados mais convincentes.
Ainda com relação à Tabela 5 é possível notar que Yin enquadra o estudo de
caso em dois grupos distintos: holísticos, que se caracterizam por focalizar um
contexto geral dos fenômenos; e os específicos, que visam em pares de um
componente ou de um contexto amplo.
Nesse sentido, conclui-se que esse trabalho tem um foco na análise holística nos
processos de gestão de riscos em projetos de software, uma vez que a
abordagem considera o contexto como um todo dos riscos nos projetos e não se
prende a uma determinada fase ou a um processo especifico.
Na fase de análise das informações será efetuado o exame das relações entre
as variáveis e com base nas conclusões, em uma fase posterior, serão
determinados os efeitos resultantes no contexto analisado (PEROVANO, 2014).
3.3

Etapas de Desenvolvimento da Pesquisa

Esta pesquisa foi estruturada em quatro etapas: (1) Inicialização; (2)
Planejamento; (3) Execução; e (4) Finalização.
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(1) Etapa 1 – Inicialização da Pesquisa
A primeira fase de desenvolvimento da pesquisa compreende todo o
levantamento bibliográfico, e tem como objetivo verificar o que os estudiosos
estão discutindo sobre um determinado assunto. São considerados artigos
publicados em periódicos científicos, livros, teses e dissertações (GIL, 2008b).
Após a análise inicial, o material é consolidado, são definidas as unidades de
registro dos dados (ou seja, o entrevistado, o roteiro), as unidades de contexto
(ou seja, o contexto da pesquisa), a classificação de trechos significativos por
categoria, etc. (GIL, 2008).
“Com base nessas informações são descobertas as orientações para a pesquisa
e são criados os registros com as impressões” que serão utilizadas para delinear
o texto da dissertação (GIL, 2008b).
Ao final dessa fase é determinada a situação atual do tema, o problema da
pesquisa e o seu objetivo.

(2) Etapa 2 – Planejamento da Pesquisa
“É a etapa mais longa do processo. É o momento de aplicar o que foi definido na
fase anterior. Pode ser necessário efetuar várias leituras do mesmo material”
(GIL, 2008b, p.76).
A finalidade da revisão da bibliografia é de apoiar a criação do roteiro de
entrevistas e de fundamentar a definição do método de pesquisa que será
utilizado na execução do trabalho.
Nessa fase são definidos todos os insumos necessários para a próxima etapa.

(3) Etapa 3 – Execução da Pesquisa
O objetivo desta etapa é utilizar-se das informações sobre a gestão dos riscos
em ambientes com múltiplos projetos de software “para desvendar um conteúdo
subjacente ao que está sendo manifestado.” (GIL, 2008b, p.76).
Nesta etapa serão buscadas “ideologias, tendências e outras determinações
características dos fenômenos que estão sendo analisados” (GIL, 2008b, p.76).
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Ressalta-se que nesta etapa de coleta dos dados é importante garantir a
validade e a fidedignidade dos instrumentos que foram criados no estudo de
caso, para isto é fundamental um teste inicial do instrumento e com base nas
informações apuradas, é possível então, reformular ou iniciar a disseminação do
roteiro para os entrevistados. (YIN, 2004).
Quando apuradas todas as respostas inicia-se o período de definição de quais
processos serão mais aderentes para verificar os resultados do estudo de caso
e também prosseguir para a análise dos resultados da pesquisa.
Em síntese essa etapa é caracterizada pela análise profunda do tema.
A apresentação sintética dos processos e a sequência de execução do estudo
estão representados na Figura 2.

F IGURA 2 - ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Fonte: Elaborada pelo Autor
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(4) Etapa 4 – Finalização da Pesquisa
É a finalização do tema. “Neste momento procura-se estabelecer a articulação
entre os dados e os referenciais teóricos da pesquisa, com base nos seus
objetivos” (GIL, 2008b, p.78).
É elaborada a conclusão do estudo efetuado, verificam-se as restrições do
estudo, conforme os dados diagnosticados nas etapas anteriores, e são
diagnosticados os temas que permanecem em aberto para futuros estudos.
3.4

Fundamentação Teórica do Tema

A fundamentação teórica do tema se deu a partir da revisão literária efetuada no
início da pesquisa, que apontou as particularidades de um ambiente com
múltiplos projetos de software e os aspectos que devem ser considerados para
gerir os riscos deste universo.
A Figura 3 ilustra esse processo.
F IGURA 3 - FUNDAMENTAÇÃO DA PESQUISA

Fonte: Elaborada pelo Autor
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Para uma melhor compreensão desta realidade, o estudo é embasado com
informações advindas de teorias sobre gestão de riscos em projetos e programas
e com práticas utilizadas na gestão dos riscos em ambientes com interação.
Essa fundamentação teórica é utilizada na análise dos resultados apurados nas
respostas dos profissionais.
A etapa de fundamentação teórica é composta pelos principais conceitos
relacionados aos riscos em projetos, as teorias que servem como base para a
gestão dos riscos e outros direcionamentos gerais encontrados na literatura e
relacionados com o tópico.
Adicionalmente, são averiguados os resultados de pesquisas realizadas por
diversos autores, que estudam um universo, onde um conjunto de projetos
compartilha de um mesmo ambiente de execução, as características que
diferenciam os riscos desses projetos, os resultados apurados com a aplicação
de ferramentas em contextos semelhantes e as deficiências encontradas nos
processos de gestão atuais, quando aplicados na neste conjunto.
Na análise empírica, são verificados os processos, ferramentas e agentes que
suportam na prática os gestores de projetos de software, com as questões
diagnosticadas pelos estudiosos na fase inicial da pesquisa.
O instrumental teórico levantado associado às respostas ao instrumento de
coleta faz parte do banco de dados da pesquisa e embasam as análises que
serão efetuadas.
3.5

Seleção do Procedimento em Campo

“O trabalho em campo consiste no recorte empírico da construção teórica
elaborada” (MINAYO, et al. 2002, p.26), ou em outras palavras, o procedimento
em campo busca analisar os procedimentos empíricos utilizando-se como base
do referencial teórico levantado.
Para essa análise dos procedimentos empíricos é fundamental que antes sejam
“definidas as técnicas que serão utilizadas para a realização da pesquisa de
campo (entrevistas, observações, formulários, história de vida) ”. (MINAYO et
al., 2002, p.43).
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Neste estudo a pesquisa de campo será realizada através de um questionário
para entrevista. Esse critério foi selecionado por atender aos objetivos da análise
que se pretende realizar.
“A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo” (GIL, 2008a,
p.57) “é um termo bastante genérico, que pode ser sendo entendido como uma
conversa a dois com propósitos bem definidos” (YIN, 2004, p.112).
“As entrevistas são fontes essenciais de informação em um estudo de caso”
(GIL, 2008b, p.114). Elas são utilizadas para ampliar a compreensão de um
determinado problema, para gerar hipóteses e para fornecer elementos para
investigação de um tema em profundidade.
As entrevistas podem ser classificadas com três modalidades distintas:


Entrevista estruturada, na qual se desenvolve uma relação fixa de
perguntas, cuja ordem e redação permanecem invariáveis para todos os
entrevistados (GIL, 2008b).



Entrevistas não estruturadas, na qual “o desenvolvimento das perguntas
depende totalmente do contexto da conversação” (GIL, 2008b, p.112).



Entrevistas semiestruturada, na qual o informante pode abordar
livremente o tema proposto, porém com perguntas previamente
formuladas (MINAYO, et. al, 2002).

Diante do exposto, conclui-se que o formato adequado para execução desta
pesquisa é estruturado.
O instrumento de pesquisa irá direcionar e embasar a pesquisa realizada em
campo e o seu resultado irá pautar os exames que serão realizados através das
informações coletadas.
O instrumento de coleta será composto por questões abertas e fechadas. Em
questões fechadas as alternativas apresentadas para os respondentes são
limitadas e nas questões abertas os respondentes podem oferecer suas próprias
respostas (GIL, 2008b).
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O objetivo das questões abertas no questionário dessa pesquisa é de possibilitar
que o respondente fale abertamente a sua opinião, sem a influência de respostas
pré-definidas.
3.6

Referencia l Utilizado no Instrumento de Coleta

Após fundamentar todos os pilares necessários para o entendimento dos
processos que serão realizados no trabalho de campo e também de discutir a
metodologia que será aplicada no desenvolvimento do estudo, é possível neste
tópico, traçar a proposta que será utilizada para fundamentar a análise que será
realizada do contexto estudado.
Para tanto, alguns elementos teóricos são ressaltados na consecução do
instrumento de pesquisa. Esses elementos sinalizadores se destacam e são
empregados para derivar a perspectiva utilizada no desenvolvimento do tema.
Nota-se a relevância esgrimida pelos pesquisadores consultados, para o
estabelecimento de uma esfera com visão holística e função integradora, com a
atribuição de identificar e de responder aos riscos, que afetam de forma
concomitante a mais de um projeto do conjunto.
Nesta ótica, entende-se que é necessário verificar a presença de um nível
organizacional com essa visão holística e capaz de delinear um tratamento
integrado e único para os riscos, e, portanto, esse é um elemento que norteia o
tema abordado na pesquisa de campo.
Em face desse requisito integrador com visão holística para o tratamento das
interdependências dos riscos, é necessário compreender a abordagem dada por
esse nível no estabelecimento das diretrizes e das normativas organizacionais
para o tema dos riscos, e, consequentemente, a abrangência das ações
realizadas nesta esfera organizacional.
Outro aspecto que fica saliente nas falas dos estudiosos sobre ambientes com
múltiplos projetos é a ênfase dada aos riscos com interdependência e como os
métodos atuais são ineficientes para tratá-los.
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Essas colocações conduzem a fundamentação de questões relacionadas aos
processos executados pelos gestores no gerenciamento dos riscos, como são
identificados os riscos deste conjunto de projetos, e ao identificá-los, quem é
envolvido nas demais fases do processo de gestão (quantificação, qualificação,
planejamento da resposta e monitoramento).
Acredita-se aqui, que ao envolver representantes externos ao projeto, na
realização das ações de gestão dos riscos do projeto, os gerentes estejam
executando processos integrados de análise, mitigação e monitoramento dos
riscos.
Analisando as questões acima à luz do PMI (2017b), observa-se que, a estrutura
do programa “fornece um suporte centralizado para o rastreamento e para a
gestão dos riscos e das decisões” (PMI, 2017b, p.20), assegurando que “os
riscos sejam escalados e resolvidos”, (PMI, 2017b, p.73) comunicando todos os
níveis organizacionais e definindo os requisitos para o engajamento das partes
interessadas para o tratamento (PMI, 2017b).
As ações executadas pela estrutura do programa visam “administrar e analisar
as interdependências e determinar a melhor forma de gerir os componentes”
(PMI, 2017b, p.9), objetivando, entre outros aspectos, “proativamente examinar
e responder aos riscos distribuídos nos múltiplos componentes do programa”
(PMI, 2017b, p.9).
A partir da constatação do objetivo do programa na gestão dos riscos dos
projetos a ele subordinados, como visto acima, verifica-se que os tópicos
endereçados por essa estrutura são também destacados pelos pesquisadores
na gestão dos riscos em um ambiente com múltiplos projetos. Sendo assim, esta
analogia será utilizada para fundamentar a estruturação do questionário.
O escopo das ações executadas pela gestão dos riscos no programa está
descrito no Apêndice C desta pesquisa.
3.7

Construção do Instrumento de Coleta

Os respondentes serão primeiramente questionados quanto à gestão
organizacional dos riscos dos projetos, que dizem respeito: (i) a existência de

65

uma área com a atribuição de suportar os gerentes de projetos nos processos
da gestão dos riscos; (ii) o estabelecimento de diretrizes que apoiam as ações
da gestão dos riscos; (iii) o envolvimento dos gestores nos fóruns
organizacionais que discutem os riscos dos projetos do ambiente.
T ABELA 6 – REFERENCIAL UTILIZADO NO QUESTIONÁRIO

Roteiro de Entrevistas
1. Endereço de e-mail ?
2. Qual a sua formação ?
3. Qual a sua idade ?
4. Quantos anos de experiência em projetos ?
5. Qual a sua função na organização ?
5. Quanto tempo está nesta função (anos) ?
7. Quanto tempo está na organização (anos) ?
8. Qual o valor médio dos projetos que gerencia ?
9. Qual o segmento de atuação da organização ?

Base Teorica

Identificação do Enrevistado

10. As boas práticas para gestão dos riscos nos projetos são aplicadas integralmente na organização ?

Grau Implementação Boas Práticas

11. A organização possui uma área/responsável pelo desenvolvimento e suporte às práticas de gestão
dos riscos nos projetos ? Se sim, qual(is) é(são) sua(s) atribuição(ções) ?

PMI (2018b), Olford (2002), Rasheed, Wang e
Lucena (2015); e Aritua, Smith e Bower (2009)

12. A organização determina um comitê ou procedimento corporativo para definir as estratégias para
tratamento dos riscos dos projetos em desenvolvimento ?

PMI (2018b), Olford (2002), Rasheed, Wang e
Lucena (2015); e Aritua, Smith e Bower (2009)

13. Os gestores dos projetos participam dos comités ou são envolvidos em procedimentos
organizacionais que definem estratégias para tratamento dos riscos dos projetos ?

PMI (2018b), Olford (2002), Rasheed, Wang e
Lucena (2015); e Aritua, Smith e Bower (2009)

14. Na sua organização, qual(is) técnica(s)/artefato(s) são utilizados para identificar os riscos nos
projetos ?

PMI (2018a e b); Zhang (2016); e Rasheed, Wang
e Lucena (2015)

15. Quem normalmente participa do processo de identificação de riscos no projeto ?

PMI (2018b); Kwan e Leung (2011); Ren (1994);
Zhang (2016); e Rasheed, Wang e Lucena (2015)

16. Ao finalizar o processo de identificação, é possível determinar quais riscos do ambiente podem afetar
Grau de Efetividade do Processo de Identificação
os planos o seu projeto (escopo, prazo, custo, etc.) ?
17. Qual outro processo ou técnica (formal ou informal) é utilizado na sua organização para
identificação e gestão desses riscos do ambiente ?

PMI (2018b); Kwan e Leung (2011); Ren (1994);
Zhang (2016); e Rasheed, Wang e Lucena (2015)

18. Ao identificar riscos no ambiente que afetam os planos do seu projeto, quem é envolvido nas
avaliações (qualitativa e quantitativa) do risco ?

PMI (2018b); Kwan e Leung (2011); Ren (1994);
Zhang (2016); e Rasheed, Wang e Lucena (2015)

19. Ao identificar riscos em outros projetos que afetam os planos do seu projeto, quem é envolvido na
definição das estratégias de resposta ao risco ?

PMI (2018b); Kwan e Leung (2011); Ren (1994);
Zhang (2016); e Rasheed, Wang e Lucena (2015)

20. Ao identificar riscos em outros projetos que afetam os planos do seu projeto, quem participa dos
processos para monitoramento do risco ?

PMI (2018b); Kwan e Leung (2011);Ren (1994);
Zhang (2016); e Rasheed, Wang e Lucena (2015)
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A Tabela 6 acima relaciona o referencial teórico utilizado na elaboração dos
questionamentos da pesquisa.
Em seguida, o roteiro questiona sobre os aspectos de estruturação dos
processos da gestão dos riscos em um ambiente com múltiplos projetos de
software, objetivando determinar a existência de um tratamento integrado para
os riscos, que são: (i) artefatos e técnicas utilizadas na identificação dos riscos;
e (ii) envolvimento de representantes do ambiente nos processos de
identificação, qualificação, quantificação, resposta e monitoramento dos riscos.
Por fim, os respondentes serão questionados também quanto: (i) a efetividade
do processo de identificação dos riscos; (ii) o grau de aplicabilidade das boas
práticas da gestão dos riscos; (iii) ferramentas, técnicas ou artefatos adicionais
utilizados neste contexto.
Essas questões visam nortear possíveis diferenças no exame das respostas.
3.8

Introdução à Pesquisa em Campo

Os profissionais foram convidados a participar da pesquisa por telefone ou
pessoalmente.
Posteriormente o link para acesso a pesquisa foi encaminhado para o e-mail
fornecido por eles no contato inicial. Os questionários foram disponibilizados e
respondidos de forma eletrônica por intermédio da ferramenta Google Forms.
Foram convidados 65 profissionais no segundo trimestre de 2018. Todos os
profissionais selecionados atuam ou já atuaram em processos de gestão de
riscos em ambientes com múltiplos projetos de software em desenvolvimento
compartilhado.
Os profissionais que atualmente não estão atuando em um ambiente com essa
característica, foram alertados para responder ao questionário com base em
suas experiências anteriores deste contexto.
Todos os profissionais selecionados pela pesquisa utilizam ou utilizaram na
gestão dos riscos dos projetos as Boas Práticas divulgadas pelo PMI (2017a) em
um ambiente com múltiplos projetos.
Foram recepcionados 53 formulários.
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Os dados pessoais dos profissionais ou das organizações não serão divulgados.
3.9

Descrição do Processo de Análise dos Dados

Esta seção aborda o método e os critérios considerados na análise dos dados,
descreve o processo empregado para o exame das informações e apuração do
resultado.
Essa fase tem como objetivo “organizar e sumarizar os dados de tal forma que
possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para
investigação” (GIL, 2008b, p.156).
A melhor forma de conduzi-la é através da identificação de uma estratégia
analítica geral, buscando um vínculo entre os dados do estudo com os conceitos
existentes sobre o assunto.
Neste sentido, pode-se dizer que essa fase “lida com problemas anteriormente
referidos e desenvolve a validade interna e a validade externa do estudo de
caso”, e, portanto, é factível utilizar-se quatro técnicas para a análise dos dados:
“ligação de padrões, construção de explicações, análise de séries de tempo e
modelos lógicos de programa” (YIN, 2004, p.129).
A opção que será empregada no desenvolvimento desta pesquisa é a lógica de
ligação de padrões.
Essa seleção se deve à suposição, adotada no desenvolvimento inicial deste
estudo, de que é possível estabelecer um padrão, baseado na compreensão das
colocações de distintos pesquisadores e do entendimento das ações executadas
pela estrutura do programa, com as atividades executadas empiricamente pelos
gestores e pelas organizações na gestão dos riscos dos projetos em um
ambiente com múltiplos projetos de software.
A lógica de ligações de padrões “compara um padrão baseado empiricamente
com um previsto, e se os padrões coincidirem, os resultados podem ajudar o
estudo do caso a fortalecer a sua validade interna” (YIN, 2004, p.129).
Cabe lembrar, que essa pesquisa possui uma abordagem descritiva, e, sendo
assim, a técnica de ligação de padrões pode ser considerada, desde que, (YIN,
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2004, p.129) “o padrão previsto de variáveis específicas seja definido antes de
recolher os dados”.
Ainda que haja uma flexibilidade proporcionada pelo método selecionado para
execução da pesquisa, essa etapa será desenvolvida fundamentalmente através
de comparações entre os dados coletados nos instrumentos de pesquisa em
campo, com as teorias abordadas na revisão bibliográfica.
A Figura 4 descreve as etapas executadas para análise dos dados coletados
pela pesquisa.
F IGURA 4 – ETAPAS DE ANÁLISE DA PESQUISA

Elaborada pelo Autor (Fonte: RUBIN E RUBIN, 2012)
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Referindo-se ainda ao processo de análise das informações Rubin e Rubin.
(2012), salientam a necessidade de buscar conceitos, eventos, princípios e
exemplos que foram sublinhados nas respostas aos questionamentos efetuados.
Para tal fim, nessa etapa será realizada a transcrição integral das entrevistas.
Em seguida, para o exame das informações coletadas, serão utilizadas planilhas
para a análise dos dados qualitativos, quantitativos e para a criação de gráficos,
visando facilitar a compreensão dos resultados.
No entanto, a interpretação dos dados será de forma qualitativa, pela análise do
conteúdo das entrevistas realizadas e pela busca de elementos semelhantes
sublinhados pelos respondentes.
Espera-se posteriormente, encontrar outras interpretações para as ações dos
gestores e das organizações, e observa-se novos padrões através da análise
dos resultados.
O questionário utilizado na pesquisa em campo está descrito no Apêndice A da
dissertação.
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4

DEMONSTRAÇ ÃO DOS RES ULTADOS

Conforme ilustra a Figura 2, a primeira etapa deste estudo “Inicialização” se
destinou a revisão da literatura. Nesta etapa, observou-se que apesar da
existência de normas, ferramentas e métodos para a gestão dos riscos de
projetos, não existia um consenso no que tange a um modelo para gestão dos
riscos em um ambiente com múltiplos projetos de software.
Identificou-se, portanto, a oportunidade de investigar como as empresas
executam as atividades de gestão dos riscos neste contexto e, a partir
dessa constatação, foram definidos o problema e os objetivos da pesquisa.
Na segunda etapa “Planejamento” (Figura 2) foi definido o método para
realização do estudo e desenvolveu-se o questionário que seria utilizado nas
entrevistas. Com base nestes fundamentos, estabeleceram-se os critérios que
foram utilizados na análise dos dados capturados na pesquisa em campo.
Ao finalizar a segunda etapa iniciou-se a “Execução” (Figura 2), que focou na
realização das entrevistas e na interpretação dos dados coletados.
Esta seção, portanto, se dedica a demonstrar as informações coletadas pelo
estudo de caso. Dessa forma, as próximas seções irão descrever os resultados
do estudo, que foram estruturados como segue: (i) análise dos dados
demográficos dos respondentes; (ii) análise da percepção dos gestores sobre a
participação organizacional na gestão dos riscos dos projetos de software; (iii)
análise dos processos, técnicas e artefatos utilizados pelos gestores para
executar os processos de gestão dos riscos; e (iv) demonstração consolidada da
seção.
As respostas ao questionário estão no Apêndice B da dissertação.
4.1

Análise dos Dados Demográficos

No que concerne à função dos profissionais nas organizações, nota-se que a
maioria (96%) está diretamente relacionada com a condução de projetos e que
apenas 4% ocupam outras funções em áreas de desenvolvimento de projetos de
software. O Gráfico 1 demonstra os dados informados pelos respondentes.
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GRÁFICO 1 - F UNÇÃO DOS PROFISSIONAIS

Com relação à experiência profissional dos respondentes, vale frisar, que 91%
atuam com Gestão de Projetos há 6 anos ou mais, conforme pode-se verificar
no Gráfico 2.
GRÁFICO 2 - T EMPO DE EXPERIÊNCIA

Outro aspecto saliente nos resultados encontrados é que 83% dos entrevistados
lida com projetos, cujo orçamento é superior a R$ 501.000,00. Vide Gráfico 3.
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GRÁFICO 3 - T AMANHO DOS PROJETOS

Com relação à formação do grupo pesquisado, nota-se que todos possuem
formação superior e 34% agregaram outras formações (MBA, Mestrado e PósGraduação), conforme representado na Tabela 7.
T ABELA 7 – NÍVEL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ( EM %)
Nível Escolaridade

Nível Superior

Pós Graduação

MBA

Mestrado

Percentual por Nível

100%

9%

17%

8%

Verifica-se que 49% são formados em áreas relacionadas diretamente com
desenvolvimento de tecnologias ou ciências exatas (Matemática, Engenharia,
Análise de Sistemas, Ciências da Computação e Tecnologia da informação).
A Tabela 8 sumariza os dados da formação dos profissionais entrevistados.
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T ABELA 8 – F ORMAÇÃO DOS P ROFISSIONAIS (EM %)

Formação
Não Informado
Administração de Empresas
Especialização em Gestão de Projetos
Engenharia
Análise de Sistemas
Tecnologia da Informação
Ciências da Computação
Matemática
Especialização em Estratégia de Negócios
Especialização em Gestão Empresarial
Especialização em E-Management
Especialização em Gestão de Processos

15%
15%
13%
11%
10%
10%
9%
9%
2%
2%
2%
2%

No que se refere ao segmento organizacional, é possível constatar que 84% dos
profissionais pertencem aos segmentos de Tecnologia e Telecomunicações e
Finanças e Seguro.
Conforme demonstra o Gráfico 4.
GRÁFICO 4 - SEGMENTO ORGANIZACIONAL
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4.2

Gestão Organizacio nal dos Riscos dos Projetos

A segunda parte da análise se concentrou em responder aspectos da gestão
organizacional dos riscos dos projetos e também em diagnosticar a existência
de uma esfera empresarial apartada do nível de desenvolvimento dos projetos
de software responsável pelo suporte aos processos da gestão dos riscos.
A fim de compreender esses elementos, os respondentes foram questionados
sobre: (1) a percepção dos gestores sobre as práticas de gestão dos riscos na
organização; (2) a existência de uma esfera organizacional distinta para tratar os
riscos do ambiente; (3) a participação dos gestores de projetos nos processos
organizacionais internos relativos a gestão dos riscos; e (4) as determinações e
as atribuições dessa esfera na organização.
O item (1) teve como propósito avaliar o grau de efetividade do processo de
gestão de risco nas organizações, na opinião dos respondentes, e com isto
nortear as respostas apuradas nas demais questões deste tópico e da pesquisa.
Quanto aos objetivos dos itens (2) e (3) dessa sessão, destaca-se a
intencionalidade de captar a relevância que a empresa atribui para o assunto dos
riscos nos projetos, através da percepção dos respondentes quanto suporte
organizacional para o tema, e o envolvimento dos gestores na definição das
estratégias organizacionais para tratamento dos riscos dos seus projetos de
software.
O intuito do item (4) foi de estabelecer o escopo de atuação da área que suporta
os gestores e o envolvimento deles na definição das estratégias organizacionais
de tratamento dos riscos dos projetos.

(1) Percepção dos Respondentes sobre as Práticas nos Projetos
Através da representação do Gráfico 5, observa-se que 100% dos entrevistados
concordam que as Boas Práticas na gestão dos riscos nos projetos de software
são aplicadas em algum nível em suas organizações.
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GRÁFICO 5 - APLICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO DOS RISCOS

Esses dados criam uma base importante para que a análise desta pesquisa seja
desenhada em um contexto, cuja aplicabilidade de normas e de processos de
gestão de riscos está claramente estabelecida. Este cenário cria um ambiente
favorável e representativo para o objetivo estudado.

(2) Percepção Organizacional sobre a Importância do Tema
Conforme visto na fundamentação teórica desta dissertação, uma das causas
para as deficiências apontadas pelos estudiosos das ameaças que impactam os
ambientes com múltiplos projetos, diz respeito à necessidade de constituir uma
esfera organizacional distinta, com atribuição integradora e autoridade para
apoiar os gestores e encontrar respostas globais de mitigação para os riscos do
universo de projetos.
Esses requisitos da gestão dos riscos em ambiente com múltiplos projetos
reiteram a analogia proposta anteriormente nesta pesquisa, pois segundo Khouri
(2015), a estrutura do programa é concebida justamente para ser este agente de
discernimento organizacional no tratamento dos riscos e com autoridade para a
tomada de decisão sobre os riscos escalados pelos projetos.
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Para isto, na visão do PMI (2017b), o programa deve exercer um suporte
centralizado na gestão dos riscos estabelecendo constantes e cíclicas interações
entre todos os seus componentes.
Com essa perspectiva sobre o tema, a questão (2) visou diagnosticar a
existência de uma esfera organizacional responsável pelo suporte à gestão dos
riscos nos projetos para, a partir desta constatação, compreender o escopo de
atuação dessa esfera. Conforme demonstra o Gráfico 6.
GRÁFICO 6 - EXISTÊNCIA DE UMA ÁREA PARA SUPORTE À GESTÃO DOS RISCOS

Através dos dados coletados na pesquisa de campo, foi possível apurar que 60%
do universo de profissionais consultados reconhece a existência de uma esfera
na organização, com a missão de auxiliá-los no gerenciamento dos riscos dos
projetos de software.

(3) Participação nas Estratégias de Tratamento do Riscos
Prosseguindo ainda com a analogia traçada entre a gestão do ambiente com
múltiplos projetos e a gestão do programa, o PMI (2017b) sugere que é papel do
programa, coordenar os processos de natureza integradora dos seus projetos,
suportando na resolução de riscos que envolvem múltiplos projetos ou que
ultrapassam o limite de atuação do projeto e, portanto, não podem ser resolvidos
por um projeto individualmente.
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Khouri (2015) frisa que os riscos são reduzidos quando são implementados
processos consistentes e integrados de gestão dos projetos em uma estrutura
de programa. A gestão horizontal do programa tem a responsabilidade de
integrar os esforços e avaliar continuadamente as abordagens definidas,
garantindo a comunicação dos elementos.
Neste âmbito, com relação a um ambiente com múltiplos projetos de software,
notou-se que 60% dos entrevistados confirmam a existência de uma esfera
organizacional apartada com a missão de auxiliar os gestores na administração
dos riscos dos projetos, e, desse total, 39% dos profissionais consultados,
participam da definição das estratégias sobre os riscos nos seus projetos,
conforme pode ser verificado no Gráfico 7.
GRÁFICO 7 - PARTICIPAÇÃO NA G ESTÃO O RGANIZACIONAL DOS R ISCOS

Além disso, é interessante observar que três profissionais consultados pela
pesquisa, confirmaram a participação nas discussões sobre os riscos, mesmo
na ausência de uma esfera atribuída pela organização para facilitar este
processo.
Diante disso, observa-se que em algumas organizações, as decisões são
tomadas em conjunto pelos próprios gerentes, que coordenam ações em grupo
para tratar os riscos dos projetos do ambiente.
Com base nos percentuais demonstrados no Gráfico 7, conclui-se que a maioria
ou 61% dos respondentes da amostra, não participam ou participam
esporadicamente das tratativas dos riscos.
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(4) Diretrizes e Atribuição dessa Esfera Organizacional na Gestão dos Riscos
Neste questionamento os respondentes foram interpelados sobre as diretrizes e
atribuições da esfera organizacional que apoia os gestores nos processos de
gestão dos riscos nos projetos.
Esse questionamento se fundamentou na concepção de que o gerenciamento
de um ambiente com múltiplos projetos, demanda a criação de uma estrutura
padronizada para os elementos do ambiente, pela notória complexidade de
agregar informações de vários projetos que se utilizam de códigos e modelos
distintos de administração (OLFORD, 2002).
Sendo assim, um dos objetivos dessa pergunta foi de compreender a
abrangência de atuação dessa área, e, verificar a existência de um
direcionamento organizacional para a sistematização do tema riscos nos
projetos do ambiente.
Tal direcionamento organizacional deve ser percebido como ponto de partida
para o estabelecimento de um tratamento único e integrado para os riscos dos
projetos em um universo de múltiplos projetos, e, que visa assim, atender aos
requisitos de unificação e de conciliação dos diversos cenários de riscos
(OLFORD, 2002).
Utilizando-se da mesma analogia das questões anteriores na elaboração deste
questionamento de múltipla escolha, presumiu-se que as diretrizes na gestão
dos riscos em um ambiente com múltiplos projetos possuem semelhante escopo
aos direcionamentos normativos estruturados pelo programa.
Sobre o papel do programa na criação desses direcionamentos normativos,
Khouri (2015) ressalta a sua responsabilidade na padronização dos processos e
na certificação da sua utilização e pela sua escalabilidade.
Para o PMI (2017b), esses direcionamentos são essenciais para determinar uma
abordagem única para a condução de todas as atividades da gestão dos riscos
dos projetos.
A existência de padrões é fundamental para o suporte e o tratamento do
programa para os riscos escalados pelos projetos (PMI, 2017b; e BROWN, 2008)
e para sistematizar esse processo devem ser estabelecidos filtros para que os
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gestores identifiquem claramente os riscos que devem ser escalados para o
programa (BROWN, 2008).
Na ótica de Brown (2008) a categorização e os níveis de tolerância
organizacional são filtros que podem ser aplicados para este balizamento no
nível dos projetos.
A categorização é igualmente um requisito indispensável no agrupamento das
causas dos riscos e na identificação das suas possíveis fontes (PMI, 2017a),
premissa destacada por Williams (2017) em um ambiente com múltiplos projetos,
quando comenta a necessidade de determinar os riscos motivadores das
cadeias causais ou os riscos geradores das correntes causais de efeitos.
A Tabela 9 demonstra os totais selecionados para cada item apresentado nessa
questão de múltipla escolha.
T ABELA 9 - A TRIBUIÇÃO DA ÁREA QUE S UPORTA A GESTÃO DOS RISCOS

Itens Elencados

%
%
Total de Respostas p/
(em relação ao total (em relação ao total
Questão de Multipla
das resposta
de respondentes da
Escolha
assinaladas)
pesquisa)

. Definir os papéis e responsabilidades na gestão
dos riscos dos projetos

17

20%

32%

. Tratar riscos escalados pelos gestores dos
projetos

17

20%

32%

. Definir os padrões e templates para gestão dos
riscos dos projetos

16

19%

30%

. Definir processos para gestão dos riscos dos
projetos

15

17%

28%

. Definir a tipos e categorias de risco para serem
utilizados pela gestão dos riscos nos projetos

11

15%

21%

. Definir a tolerância organizacional por tipo ou
categoria de risco

7

8%

13%

. Contribuir com requisitos para gestão de riscos
do projeto que participo

1

1%

2%

Total

84

100%

-

Partindo-se dessas reflexões, os profissionais responderam sobre: (a) existência
de uma definição para os papéis e responsabilidades na gestão dos riscos dos
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projetos; (b) existência de processos padronizados para a gestão dos riscos dos
projetos; (c) existência de uma área para o tratamento dos riscos escalados
pelos gestores dos projetos; (d) existência de padrões e templates para gestão
dos riscos dos projetos; (e) existência de definições para tipificar e categorizar
os riscos na gestão dos riscos nos projetos; (f) existência de níveis de tolerância
organizacional por tipo ou categoria de risco.
Um aspecto que é evidenciado nos percentuais observados neste tópico, reside
em certa regularidade nos totais apurados para dada quesito avaliado,
excluindo-se disto, os três últimos itens da tabela (tipos e categorias de riscos,
tolerância organizacional e contribuição com requisitos – item adicionado na
resposta aberta por um dos respondentes).
Percebe-se

a

ênfase

em

determinar

processos,

definir

papéis

e

responsabilidades, tratar riscos e criar padrões e templates, e, portanto, nota-se
em algumas organizações, a existência de certo direcionamento organizacional
para a gestão dos riscos nos projetos.
Nesta tabela, verifica-se também semelhante percentual (32%) para a missão
dessa esfera organizacional no tratamento dos riscos que são escalados pelos
gestores dos projetos.
Entretanto, no que se refere à definição dos limites de tolerância aos riscos,
observou-se que apenas 13% dos profissionais consultados confirmaram
conhecer essa informação e 21% utilizam padrões para categorizar e tipificar os
riscos.
O desconhecimento dos respondentes, quanto a critérios de categorização,
tipificação e limites de tolerância organizacional, sinaliza que esses fatores não
são

usualmente

empregados

pelos

respondentes

para

determinar

o

escalonamento dos riscos do projeto, o que pode demonstrar a existência de
outros marcadores ou a inexistência de filtros formais para escalar os riscos.
Além disso, o baixo conhecimento de modelos de tipificação e de categorização
dos riscos indica a inexistência de uma padronização nos processos e que essa
nomenclatura não é utilizada pelos gestores na comunicação dos riscos entre os
projetos e com as demais esferas organizacionais, e tampouco, é empregada na
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determinação dos temas recorrentes e das causas usuais dos riscos no ambiente
e no diagnóstico das áreas de maior concentração das ameaças.
4.3

Análise da Gestão dos Riscos nos Projetos

O objetivo da última parte da análise dos resultados foi de capturar quais são os
principais processos, técnicas e ferramentas adotadas pelos gestores para
identificar os riscos em um ambiente com múltiplos projetos, e, com este
pressuposto, entender o envolvimento das partes interessadas do conjunto de
projetos na execução dos processos da gestão dos riscos.
Para tanto, esta etapa da pesquisa enfatizou novamente no início da seção, a
importância de responder o formulário com base em ambientes com projetos de
software compartilhando de um mesmo universo de desenvolvimento.
Primeiramente, buscou-se no questionamento determinar como os gestores
concebem e executam as ações referentes à gestão de riscos dos projetos,
observando: (i) as ferramentas, técnicas e interlocutores envolvidos na
identificação dos riscos; (ii) os interlocutores envolvidos no processo de
avaliação (qualitativa e quantitativa); (iii) os interlocutores envolvidos no
processo de resposta ao risco; e (iv) os interlocutores envolvidos no processo de
monitoramento do risco.
Paralelamente, procurou-se também compreender a percepção dos gestores
quanto ao sucesso do processo de identificação de riscos, quando aplicado em
um ambiente de projetos compartilhados.
Esse questionamento teve como propósito avaliar o grau de efetividade do
processo, na opinião dos respondentes, e com isto nortear as respostas
apuradas nas demais questões deste tópico.
Por fim, os profissionais foram questionados quanto às eventuais ações
adicionais, que são inseridas neste contexto de gestão ou especificamente na
identificação dos riscos em um universo com múltiplos projetos, na tentativa de
encontrar

outras

respostas às questões

consultados pela dissertação.

(1) Identificação dos Riscos

levantadas

pelos estudiosos
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Nesta questão os profissionais foram questionados quanto aos artefatos e
técnicas empregados no processo de identificação dos riscos.
Percebe-se na Tabela 10 que existe uma predominância no emprego (79%) dos
documentos internos do projeto (escopo, prazo, custos, etc.) e certa regularidade
nos totais informados para a análise de premissas e restrições, entrevistas com
especialistas, a documentação de planejamento da gestão de riscos e
Brainstorming.
T ABELA 10 - A RTEFATO OU T ÉCNICA UTILIZADA NA GESTÃO DOS RISCOS

Itens Elencados

%
%
Total de Respostas p/
(em relação ao total (em relação ao total
Questão de Multipla
das resposta
de respondentes da
Escolha
assinaladas)
pesquisa)

. Documentos do projeto (escopo, custos, tempo,
recursos, qualidade, etc.)

42

20%

79%

. Análise das Premissas e Restrições

30

15%

57%

. Entrevistas com especialistas

29

14%

55%

. Brainstorming

29

14%

55%

. Documentos de Planejamento da gestão dos
Riscos

29

14%

55%

. Análise SWOT (Strengths, Weakness,
Opportunities e Threats)

16

8%

30%

. Diagrama de causa e efeito

14

7%

26%

. Lições Aprendidas

5

2%

9%

. Matriz de Risco

3

1%

6%

. Técnica Delphi

3

1%

6%

. EAR

3

1%

6%

. Diagrama de influência

2

1%

4%

205

100%

-

Total

Outros artefatos apontados pelos gerentes consultados, na resposta aberta do
questionário foram: EAR e a matriz de riscos. Ambos com três seleções.
É interessante destacar neste gráfico, que os artefatos com maior número de
seleções (57% análise de premissas e restrições; 79% documentos do projeto,
e 55% documentos de planejamento da gestão de riscos) não são lembrados
pelos estudiosos na determinação dos riscos com característica de interação.
Isto ocorre, provavelmente devido à ineficácia desses artefatos na identificação
de riscos entre os projetos, ou seja, riscos interdependentes.
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Outros artefatos apontados pelos gerentes consultados, na resposta aberta do
questionário foram: EAR e a matriz de riscos. Ambos com três seleções.
Com relação à participação de representantes externos ao projeto no processo
de identificação, é possível verificar no Gráfico 8 que apenas 25% dos
entrevistados envolvem outras partes interessadas no processo de identificação
dos riscos.
GRÁFICO 8 - PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO

Com base nestes totais, é possível inferir-se que apesar do nível de utilização
do Brainstorming e das entrevistas com especialistas - técnicas empregadas por
Zhang (2016) e Rasheed, Wang e Lucena (2015) – seja de 55%, provavelmente,
o nível de eficiência na aplicação não é o mesmo alcançado pelos pesquisadores
na análise dos riscos interdependentes, já que o envolvimento de outras partes
interessadas no ambiente não é uma prática adotada pelos gestores na
identificação dos riscos.
Os gestores consultados concordam com essa colocação, já que na opinião de
85% dos profissionais, o processo de identificação dos riscos não atende
totalmente ao seu objetivo, conforme se verifica no Gráfico 9.
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GRÁFICO 9 - EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE I DENTIFICAÇÃO

(2) Avaliações: Qualitativa e Quantitativa
Conforme discutido anteriormente as interdependências entre os riscos ocorrem
pelo impacto da ocorrência do risco em outros riscos do ambiente, e esse efeito
pode aumentar, ou diminuir, dependendo da probabilidade da ocorrência do risco
(KWAN e LEUNG, 2011).
Um efeito desfavorável na probabilidade de um risco pode aumentar a perda
calculada do risco, pelo aumento da probabilidade e/ou do impacto em outro
risco, enquanto que, um efeito favorável na probabilidade de um risco, pode
reduzir a perda esperada, com a diminuição da probabilidade e/ou do impacto
em outro risco (ZHANG, 2016).
Percebe-se assim, a necessidade de ações conjuntas dos gestores na condução
dos processos de avaliação (qualitativa e quantitativa), pois, somente através
dessas ações é possível mensurar a probabilidade do risco e os efeitos dele nos
demais, e, desta forma, classificar e priorizar o risco, considerando seu impacto
em todas as direções (nos demais projetos).
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Nessa ótica, Aritua, Smith e Bower (2009) complementam que um dos desafios
do processo é justamente coordenar os interesses das equipes de todos os
projetos envolvidos, enquanto se busca uma fórmula que maximize o valor de
forma combinada para a resposta ao risco.
Para maximizar o valor de forma combinada, conforme colocam Aritua, Smith e
Bower (2009), o processo integrado de análise deve verificar o resultado gerado
pelos múltiplos eventos associados, e, cada um deles precisa ser considerado
na decisão final do risco (ZHANG, 2016).
Em outras palavras, devem ser consideradas: a urgência na tomada de decisão;
o tempo para geração da resposta; o impacto na estratégia dos projetos; nos
custos; e no cronograma (possíveis datas de início e término do evento) de cada
projeto impactado pelo risco.
Utilizando-se dessa argumentação na formulação deste questionamento
verificou-se que a maioria dos gestores pesquisados, não aplica processos
integrados de avaliação dos riscos. Conforme demonstra o Gráfico 10.
GRÁFICO 10 - PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO
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(3) Planejamento da Resposta
Ren (2017) comprova que ao considerar as variáveis de tempo de impacto e os
efeitos mútuos da interação dos riscos no planejamento da resposta é possível
aumentar a precisão da gestão financeira do projeto.
Analisando os resultados da pesquisa de Ren (2017) e as análises efetuadas por
Kwan e Leung (2011), nota-se que o planejamento integrado de mitigação de
riscos interdependentes, possibilita a obtenção de sinergia nas respostas
planejadas e aumentam a acuracidade na estimativa dos custos orçados para
as respostas aos riscos.
Nessa reflexão, os autores sugerem que os efeitos das ações de contenção aos
riscos sejam avaliados em todos os projetos impactados e ressaltam que a
análise integrada de impacto deve compreender os planos de gestão de prazos,
custos, qualidade, aquisições e recursos de todos os projetos envolvidos.
Com relação à análise integrada para responder aos riscos, nota-se que 51%
dos gestores pesquisados planejam a resposta ao risco de forma abrangente
para o universo de projetos, percentual superior ao apresentado nos demais
processos pesquisados. Conforme pode-se verificar no Gráfico 11.
GRÁFICO 11 - PARTICIPAÇÃO NA RESPOSTA AO RISCO

(4) Monitoramento dos Riscos
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Em conformidade com o disposto anteriormente, é possível intuir que o processo
de monitoramento dos riscos deve traçar ações preventivas e revisões
periódicas, contemplando de forma integrada todo o universo de projetos e de
riscos já identificados.
GRÁFICO 12 - PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE MONITORAMENTO

Os efeitos observados em cada elemento, resultados das ações do processo de
monitoramento dos riscos, devem ser avaliados, e se necessário, os parâmetros
de custo, prazo, escopo e qualidade de todos os projetos impactados por essas
ações, ou pelo efeito dessas ações de contenção, precisam refletir os novos
resultados apurados.
Fundamentando-se neste raciocínio, verificou-se que 34% dos gestores
consultados, envolvem elementos externos ao projeto no processo de
monitoramento dos riscos. Conforme demonstra o Gráfico 12.
4.4

Análise Consolidada da Seção

Com relação à participação de elementos externos ao projeto, na execução dos
processos de gerenciamento dos riscos, o universo desta amostra apontou que
somente 25% dos gestores envolvem outros representantes do ambiente no
processo de identificação (Gráfico 8), 34% nas avaliações qualitativas e
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quantitativas (Gráfico 10), 51% no planejamento da resposta (Gráfico 11) e 34%
no monitoramento dos riscos (Gráfico 12).
Um aspecto saliente, derivado da discrepância existente entre esses percentuais
apresentados acima, refere-se à falta de sistematização na execução dos
processos e a inconsistência nas estratégias de gestão adotadas pelos gestores
e pelas organizações.
Tal procedimento é contrário às sugestões dos estudiosos consultados que
enfatizam, por meio de suas pesquisas, a importância de desenvolver processos
integrados em todas as etapas da gestão dos riscos.
Outro fato evidenciado nesta amostra, diz respeito à fase de identificação, que é
praticada com o menor índice de participação de partes interessadas no
ambiente, conforme demonstra o Gráfico 8.
Esse comportamento dos gestores sugere que os riscos de interação do projeto
com o ambiente não são totalmente diagnosticados nesta etapa - considerando
nesta colocação os resultados positivos encontrados pelos autores na conjunção
de algumas técnicas com times externos ao projeto no processo de
determinação dos riscos.
Além disso, observa-se também que não existe uma unanimidade na adoção
das técnicas recomendadas pelos pesquisadores em ambientes com riscos
interdependentes, já que 55% dos profissionais consultados informaram
empregar o Brainstorming; 6% a Técnica Delphi; e 55% as entrevistas com
especialistas (Tabela 10).
Essa baixa aplicabilidade das técnicas associada ao baixo envolvimento de
representantes do ambiente no processo de identificação, resulta na ineficiência
na execução do processo, fato confirmado pelos respondentes, dado que,
apenas 15% concordaram totalmente com a efetividade do processo (Gráfico
9).
É ressaltado igualmente, nesse universo consultado, que o processo de resposta
aos riscos é praticado com o maior envolvimento de representantes externos ao
projeto (51%), se comparado com os demais processos da gestão de riscos. A
concentração nesta fase revela a tendência dos entrevistados de planejar
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globalmente as ações de contenção aos riscos do ambiente, em detrimento dos
demais processos de gestão de riscos.
Além disso, essa diferença entre os processos sinaliza também que entre o
processo de identificação (com 25%) e de resposta ao risco (com 51%), os
profissionais reconhecem a necessidade de envolver outras partes interessadas
no ambiente para buscar em conjunto respostas aos riscos.
Este procedimento dos gestores indica que os impactos desses riscos no
ambiente são determinados, de alguma forma, após o processo de identificação
e durante o desenvolvimento das demais etapas da gestão dos riscos, e que
26% desses gerentes, ao identificarem essas ameaças que necessitam de ações
conjuntas de mitigação, envolvem outras partes interessadas no planejamento
da resposta.
Uma forma de compreender esse aumento no entendimento do impacto dos
riscos, durante a execução dos processos de gestão, pode ser obtida através
das citações de dois profissionais na Tabela 11: linha 30 “Dependência de
projetos“; e linha 36 “Há sempre as discussões entre profissionais, não
exatamente brainstorming, mas análises especificas pontuais”.
Essas

respostas

sugerem

que

algumas

ações

complementares

são

estabelecidas para o tratamento das dependências ou para a análise de
situações especificas de riscos nos projetos.
Adicionalmente, identifica-se também que em sete respostas (linhas: 8, 14, 28,
32, 33, 35 e 51 na Tabela 11), ou 13% do universo pesquisado, que as reuniões
internas dos gestores, comitês, comunicações e relatórios dos projetos são
incorporados aos processos da gestão dos riscos.
A informalidade na execução dos processos é percebida por não haver nenhuma
menção a palavra risco nas citações dos sete gestores consultados, fato que é
igualmente frisado por dois profissionais (linhas 6 e 37 na Tabela 11) que
admitem utilizar-se de reuniões de corredor e processos informais na gestão dos
riscos
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T ABELA 11- PROCESSOS ADICIONAS I NFORMADOS PELOS GESTORES
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Resposta Aberta
Identificação correta dos stakeholders, pois são os principais geradores de riscos nos
meus projetos
Conversa de corredor
Não há
Comunicação entre gestores e divulgação de novos projetos
Cada gestor de TI pode realizar a gestão de riscos de acordo com as suas necessidades
Análise das Lições Aprendidas
Não há
Entrevista com Especialistas
Metodologia de gestão de riscos
Reuniões com as equipes
Elaboração e acompanhamento dos riscos através de Matriz de Riscos da metodologia
corporativa
Desconheço
Desconheço
Somente a planilha
Método indicado na governança de TI
EAR - Estrutura Analítica dos Riscos
EAR - Estrutura Analítica dos Riscos
Matriz de Riscos
Reuniões de Status entre Projetos
Reuniões de Status dos Projetos
Histórico dos riscos dos projetos semelhantes e dos fornecedores do projeto
Mindmanager / EAR
Reuniões de alinhamento
Análise Qualitativa e Quantitativa
Dependência de projetos
Não há um processo de análise de risco. Esta análise é feita individualmente em projetos
pelos Gerentes de Projeto e equipe, isto quando ela é realizada, pois não é obrigatória
Reuniões de status e comitês executivos onde as informações entre projetos são
compartilhadas
Comunicação formal de status report
Não existem outros além dos elencados na pesquisa
Reunião de status
Há sempre as discussões entre profissionais, não exatamente brainstorming mas análises
especificas pontuais
São identificados através de processos informais ou pelos gestores de Área
Não há
Compartilhamento com stakeholders o processo avaliado
Análise de antigos projetos
Análise das Lições Aprendidas
Existe uma equipe dedicada para análise de riscos nos projetos
Não há
Análise de projetos similares
Não há
Reuniões especificas dos riscos depois de mapeados
Validação do escopo proposto, com custo e prazos
Não existem outros além dos elencados na pesquisa
Compliance
Comitê de projeto
Não existem outros além dos elencados na pesquisa
Não existem outros para tal gestão
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Por outro lado, a resposta da linha 42 (“Existe uma equipe dedicada para análise
de riscos nos projetos”) sinaliza a importância desse tema para alguns times ou
organizações.
A partir dessas constatações desse universo estudado, fica evidente que
algumas ações integradoras de gerenciamento de risco são realizadas pelos
gestores, muito embora, aparentemente, não haja um direcionamento formal ou
organizacional que demande este procedimento dos profissionais.
Vale ressaltar que existem ainda dezoito profissionais (linhas: 2, 3, 4, 5, 7, 11,
16, 17, 18, 31, 34, 37, 43, 45, 46, 49, 52 e 53 da Tabela 11), ou 34% do total
consultado, que não preencheram ou informaram desconhecer um processo ou
técnica adicional, que aplicada formalmente ou informalmente, complementam a
gestão dos riscos em ambientes com múltiplos projetos de software - não
obstante a legitimidade da amostra consultada esteja explicitada pelo nível de
aderência da função exercida pelos respondentes ao tema da pesquisa (Gráfico
1), pela senioridade dos profissionais (Gráfico 2), pelo tamanho dos projetos
gerenciados (Gráfico 3) e pelo grau de implantação das boas práticas na gestão
dos riscos nas organizações (Gráfico 5).
Por fim, verifica-se que quatorze profissionais (linhas: 2, 11, 13, 16, 20, 23, 24,
27, 28, 30, 40, 41, 42, 45 e 49 da Tabela 11), ou 28% da amostra, informaram
ferramentas ou artefatos que já haviam sido referenciados anteriormente na
Tabela 10.
Com relação à existência de um direcionamento organizacional na gestão dos
riscos do ambiente, observa-se que a maioria (60%) dos gerentes reconhece a
presença de uma esfera organizacional, apartada do contexto dos projetos,
responsável pelo suporte à gestão dos riscos.
Porém, no que tange ao estabelecimento de diretrizes normativas, notam-se
(Tabela 9) percentuais inferiores para os quesitos analisados (28% para a
definição de processos, 32% para a definição dos papéis e responsabilidades,
30% para criação de padrões e templates, e 21% para o estabelecimento de
padrões de tipificação e categorização dos riscos).
É essencial destacar que esses percentuais não demonstram que ações
proativas de identificação de causas e de determinação de interdependência
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entre os riscos sejam realmente concretizadas nessa amostra, e, tampouco
parece provável, que haja uma preocupação organizacional no estabelecimento
de um processo único de gestão para os riscos distribuídos entre os projetos.
Sendo assim, nesse âmbito não é possível traçar um paralelo entre a gestão dos
riscos em um ambiente com múltiplos projetos e do programa, dada a
responsabilidade deste no estabelecimento de “respostas proativas para os
riscos que abrangem a vários componentes” (PMI, 2017b, p.9), o que pressupõe
a manutenção de uma visão integrada do conjunto.
Tal pressuposto implica na necessidade de agregar diferentes cenários de risco,
e, sendo assim é essencial que existam formatos idênticos de gestão nos
projetos do ambiente, com direcionamentos globais e unificados, e,
consequentemente, estratégias idênticas para lidar com as ameaças ao contexto
estudado.
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5

CONCLUSÕES E RECOMEN DAÇÕES FINAIS

5.1

Conclusões do Estudo

A revisão literária empreendida evidenciou a relevância de estudar o
gerenciamento de riscos, quando múltiplos projetos software compartilham de
um mesmo ambiente de desenvolvimento.
Neste universo de análise, destacou-se a importância de compreender como são
tratados os riscos que impactam simultaneamente vários projetos, o que levou a
importância de examinar processos, técnicas e ferramentas utilizadas para isto.
Tendo isto em vista, o estudo se fundamentou nos resultados das análises de
pesquisadores em contextos com interdependência de riscos e no modelo
empregado pela gestão de riscos do programa, dado que existe uma similaridade
entre os pressupostos levantados pelos pesquisadores e as premissas aplicadas
pela literatura na gestão dos riscos dos projetos, quando em uma estrutura de
programa.
Nesse sentido, a análise dos dados empíricos realizada neste trabalho, em
contraposição com as evidências encontradas na literatura, não nos permitiu
alcançar os objetivos estabelecidos pela pesquisa.
No universo pesquisado não foi detectado um foco organizacional acentuado
para a concepção de uma visão agregada dos riscos, e, tampouco para o
tratamento dos riscos entre os projetos e a identificação proativa das causas dos
riscos do ambiente.
Com relação aos esforços individuais dos gerentes, visando estabelecer um
cenário global dos riscos do universo, notou-se uma significativa diferença entre
os totais coletados em cada processo. Ademais, verificou-se, o predomínio pela
busca de respostas integradas para grupos de projetos, em detrimento dos
demais processos.
Ficou também saliente nesta perspectiva, mas por outra vertente, a falta de
priorização dos gestores em constituir cenários de interação na identificação dos
riscos e o aumento progressivo até a definição do processo de mitigação e a
diminuição no monitoramento. Esse comportamento dos gestores sugere que

94

aparentemente existe uma falta de sistematização e um grau de informalidade
no emprego dos processos durante as etapas da gestão.
Entretanto, pode-se afirmar que os resultados demonstram a importância do
tema para as organizações estudadas, dado que 60% dos gestores percebem a
existência de uma esfera para suportá-los no gerenciamento dos riscos
escalados e para o estabelecimento de normativas para a administração dos
riscos, muito embora, provavelmente, o foco dessa esfera não seja o tratamento
em conjunto dos riscos do ambiente.
5.2

Contribuição e Relevância da Análise

A contribuição principal deste estudo reside na proposta de discutir com maior
profundidade o processo de gestão de riscos em organizações que possuem
projetos de software em desenvolvimento simultâneo, dentro de uma perspectiva
de possibilitar a institucionalização de boas práticas em contextos semelhantes.
Acredita-se, assim, que essa pesquisa contribuiu com o hiato existente na
literatura sobre os processos para gestão dos riscos em ambientes com múltiplos
projetos de software, dada a escassa bibliografia sobre este tópico.
Dessa forma, subtende-se que a contribuição deste estudo está relacionada à
confirmação da necessidade de consolidar uma literária sobre o assunto, já que
os dados da pesquisa comprovaram a fragilidade do tema nas organizações
estudadas.
5.3

Limitações do Estudo

A principal limitação desta pesquisa se encontra na impossibilidade de
generalizar as descobertas e conclusões apresentadas, por serem decorrentes
do exame de uma amostra de um universo de ambientes com as características
pesquisadas.
Sendo assim, as conclusões deste estudo refletem a percepção e a experiência
individual dos gestores pesquisados, não sendo possível assim, generalizar os
resultados para os demais profissionais ou especialistas da área.
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A mesma limitação é verificada no âmbito organizacional, pois o estudo se
restringe à realidade de algumas organizações, as quais, os profissionais estão
ligados.
Por conseguinte, as conclusões aqui expostas não obrigatoriamente serão
idênticas àquelas que seriam obtidas com outra amostra de dados.
5.4

Sugestões para Próximos Estudos

Mesmo considerando as limitações desta pesquisa, verificou-se que a gestão
dos riscos em um ambiente com múltiplos projetos, é um tema que ainda precisa
ser muito estudado.
Desta forma, espera-se que essa dissertação auxilie no embasamento de novos
trabalhos e complementem o presente estudo.
Algumas variações desta pesquisa podem ser realizadas:

(1) Propor e validar processos para a gestão de um ambiente com múltiplos
projetos de software.

(2) Elaborar um refinamento desta pesquisa e apresentar uma proposta com as
ações de gerenciamento dos riscos, relativas ao projeto e as ações relativas
ao tratamento organizacional.

(3) Tipificar e categorizar os riscos em um ambiente com múltiplos projetos de
software que frequentemente são escalados para tratamento por outra esfera
organizacional e, propor modelos visando tratar as suas causas.

(4) Investigar os processos realizados internamente pela esfera organizacional
responsável pelo suporte aos gerentes de projetos na gestão dos riscos e
extrapolar a análise para a responsabilidade do projeto nessa gestão.

(5) Estudar um ambiente com múltiplos projetos de software com um universo
ampliado de respondentes e/ou segmentos organizacionais.
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Apêndice B: Resultado da Pesquisa
Aspectos do Entrevistado e da Organização (Percentual do Item x Total Apurado)

Nível Escolaridade

Nível Superior

Pós Graduação

MBA

Mestrado

Percentual por Nível

100%

9%

17%

8%

Formação
15%
15%
13%
11%
10%
10%
9%
9%
2%
2%
2%
2%

Não Informado
Administração de Empresas
Especialização em Gestão de Projetos
Engenharia
Análise de Sistemas
Tecnologia da Informação
Ciências da Computação
Matemática
Especialização em Estratégia de Negócios
Especialização em Gestão Empresarial
Especialização em E-Management
Especialização em Gestão de Processos
Idade

2%
11%
42%
26%
19%

De 18 até 25 anos
De 26 até 35 anos
De 36 até 45 anos
De 46 até 55 anos
Acima de 50 anos
Tempo em Gestão de Projetos

2%
23%
19%
22%
34%

de 1 até 5 anos
de 6 até 10 anos
de 11 até 15 anos
de 16 até 20 anos
Mais de 20 anos
Função na Organização
Gestor de Projetos
Gestor de Tecnologia
PMO
Arquiteto de Soluções
Analista de Sistemas

75%
15%
6%
2%
2%
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Aspectos do Entrevistado e da Organização (Percentual do Item x Total Apurado)

Nível Escolaridade

Nível Superior

Pós Graduação

MBA

Mestrado

Percentual por Nível

100%

9%

17%

8%

Formação
15%
15%
13%
11%
10%
10%
9%
9%
2%
2%
2%
2%

Não Informado
Administração de Empresas
Especialização em Gestão de Projetos
Engenharia
Análise de Sistemas
Tecnologia da Informação
Ciências da Computação
Matemática
Especialização em Estratégia de Negócios
Especialização em Gestão Empresarial
Especialização em E-Management
Especialização em Gestão de Processos
Idade

2%
11%
42%
26%
19%

De 18 até 25 anos
De 26 até 35 anos
De 36 até 45 anos
De 46 até 55 anos
Acima de 50 anos
Tempo em Gestão de Projetos

2%
23%
19%
22%
34%

de 1 até 5 anos
de 6 até 10 anos
de 11 até 15 anos
de 16 até 20 anos
Mais de 20 anos
Função na Organização
Gestor de Projetos
Gestor de Tecnologia
PMO
Arquiteto de Soluções
Analista de Sistemas

75%
15%
6%
2%
2%
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Aspectos do Entrevistado e da Organização (Percentual do Item x Total Apurado)
Tempo na Função
9%
30%
25%
17%
11%
8%

Menos de 1 ano
de 1 até 5 anos
de 6 até 10 anos
de 11 até 15 anos
de 16 até 20 anos
Mais de 20 anos
Tempo na Organização

30%
40%
13%
8%
9%
0%

Menos de 1 ano
de 1 até 5 anos
de 6 até 10 anos
de 11 até 15 anos
de 16 até 20 anos
Mais de 20 anos
Valor dos Projetos Gerenciados

4%
13%
30%
32%
21%

Abaixo de R$ 100.000
entre R$ 100.000 e R$ 500.000
entre R$ 501.000 e R$ 2.500.000
entre R$ 2.501.000 e R$ 10.000.000
acima de R$ 10.000.000
Segmento Organizacional
Tecnologia e Telecomunicação
Finanças e Seguro
Varejo
Consultoria
Indústria de Alimentos
Transporte e Logística
Não Informado

62%
22%
4%
4%
4%
2%
2%
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Aspectos da Gestão de Riscos na Organização (Percentual do Item x Total Apurado)

Grau de Concordância com a Aplicação das Boas Praticas em Gestão de Riscos
Concordo Totalmente

Concordo
Parcialmente

13%

40%

Nem Concordo/Nem
Discordo Parcialmente Discordo Totalmente
Discordo

23%

24%

0%

Atribuições da Área/Responsável pela Gestão de Riscos dos Projetos na Organização
Definir os papéis e responsabilidades na gestão dos riscos dos projetos
Tratar riscos escalados pelos gestores dos projetos
Definir os padrões e templates para gestão dos riscos dos projetos
Definir processos para gestão dos riscos dos projetos
Definir tipos e categorias de risco para serem utilizados nos processos da gestão dos riscos
Definir a tolerância organizacional por tipo ou categoria de risco
Contribuir com requisitos para a gestão dos riscos dos projetos

Existência de uma Área para Tratamento dos Riscos dos Projetos
Não

Sim

40%

60%

Existência de um Comitê para Tratar Riscos dos Projetos
Não

Sim

60%

40%

Participação dos Gestores nos Comitês de Gestão de Riscos
Não

Sim

As vezes

39%

55%

6%

20%
20%
19%
17%
15%
8%
1%
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Aspectos da Governça dos Riscos nos Projetos (Percentual do Item x Total Apurado)
Técnica(s) e artefato(s) utilizados para identificar os riscos
Documentos do projeto (escopo, custos, tempo, recursos, qualidade, etc.)
Entrevistas com especialistas
Brainstorming
Documentos de planejamento da Gestão de Riscos
Análise das Premissas e Restrições
Análise SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities e Threats)
Diagrama de causa e efeito
Lições Aprendidas
Matriz de Risco
Técnica Delphi
EAR
Diagrama de influência

22%
15%
14%
14%
14%
8%
7%
2%
1%
1%
1%
1%

Participantes do processo de identificação de riscos
Partes interessadas no seu projeto

75%

Equipe ampliada com representantes de outros projetos, gestores de tecnologia e gestores
de risco

25%

Grau de Concordância com a Eficiência do Processo de Identificação de Riscos neste Ambiente
Concordo Totalmente

Concordo
Parcialmente

15%

47%

Nem Concordo/Nem
Discordo Parcialmente Discordo Totalmente
Discordo

15%

21%

2%

Participantes do processo de avaliação dos riscos
Partes interessadas no seu projeto
Equipe ampliada com representantes de todos os projetos envolvidos com o risco

66%
34%

Participantes do processo de resposta ao riscos
Partes interessadas no seu projeto
Equipe ampliada com representantes de todos os projetos envolvidos com o risco

49%
51%

Participantes do processo de monitoramento do riscos
Partes interessadas no seu projeto
Equipe ampliada com representantes de todos os projetos envolvidos com o risco

66%
34%
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Ações Específicas para Gestão dos Riscos no Ambiente (Percentual do Item x Total Apurado)
Ações Específicas para Gestão dos Riscos no Ambiente (Percentual do Item x Total Apurado)
Existência de Outra Técnica para Identificação ou Gestão dos Riscos

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Resposta Aberta
Identificação correta dos stakeholders, pois são os principais geradores de riscos nos
meus projetos
Conversa de corredor
Não há
Comunicação entre gestores e divulgação de novos projetos
Cada gestor de TI pode realizar a gestão de riscos de acordo com as suas necessidades
Análise das Lições Aprendidas
Não há
Entrevista com Especialistas
Metodologia de gestão de riscos
Reuniões com as equipes
Elaboração e acompanhamento dos riscos através de Matriz de Riscos da metodologia
corporativa
Desconheço
Desconheço
Somente a planilha
Método indicado na governança de TI
EAR - Estrutura Analítica dos Riscos
EAR - Estrutura Analítica dos Riscos
Matriz de Riscos
Reuniões de Status entre Projetos
Reuniões de Status dos Projetos
Histórico dos riscos dos projetos semelhantes e dos fornecedores do projeto
Mindmanager / EAR
Reuniões de alinhamento
Análise Qualitativa e Quantitativa
Dependência de projetos
Não há um processo de análise de risco. Esta análise é feita individualmente em projetos
pelos Gerentes de Projeto e equipe, isto quando ela é realizada, pois não é obrigatória
Reuniões de status e comitês executivos onde as informações entre projetos são
compartilhadas
Comunicação formal de status report
Não existem outros além dos elencados na pesquisa
Reunião de status
Há sempre as discussões entre profissionais, não exatamente brainstorming mas análises
especificas pontuais
São identificados através de processos informais ou pelos gestores de Área
Não há
Compartilhamento com stakeholders o processo avaliado
Análise de antigos projetos
Análise das Lições Aprendidas
Existe uma equipe dedicada para análise de riscos nos projetos
Não há
Análise de projetos similares
Não há
Reuniões especificas dos riscos depois de mapeados
Validação do escopo proposto, com custo e prazos
Não existem outros além dos elencados na pesquisa
Compliance
Comitê de projeto
Não existem outros além dos elencados na pesquisa
Não existem outros para tal gestão
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Apêndice C: Gestão de Riscos Projeto x Programa

Processo

Escopo do Processo na
Gestão do Projeto

• Planejar o gerenciamento dos riscos
é o processo que define como serão
conduzidas as atividades da gestão
dos riscos do projeto. Esse processo
Planejamento
estabelece gera o plano de
gerenciamento dos riscos que
assegura a comunicação e a obtenção
do apoio das partes interessadas.

• Identificar riscos no projeto é o
processo que identifica
individualmente os riscos dos
Identificação
projetos, determina as fontes e
documenta as características.

Objetivo

Escopo do Processo na Gestão do Programa
Características

• Planejar o gerenciamento de riscos
no programa define como abordar e
conduzir atividades do programa
considerando todos os seus
componentes.

• Garante que o nível, tipo e visibilidade sejam
apropriado para os riscos e a importância do programa
para a organização.
• Identifica os recursos e tempo necessária para
atividades de gerenciamento de risco.
• Estabelece uma base acordada para avaliar os riscos
(categorias de risco, definição comum de conceitos e
termos, formatos para declaração de risco, modelos,
funções e responsabilidades, etc.).

Saída
• O plano de gerenciamento
de riscos - saída dessa
atividade - define a
abordagem a ser usada para
gerenciar riscos do
programa.

• Participantes: gerente do programa, o patrocinador
do programa, os membros da equipe do programa, a
equipe de gerenciamento de risco, especialistas
externos ao programa, clientes, usuários finais,
• Identificar os riscos do programa
gerentes de projeto, gerentes de outros programas
determina quais riscos podem afetar o
ou componentes, partes interessadas, especialistas • Registro de riscos do
programa, documenta as
em gerenciamento de riscos e revisores externos.
programa
características e se prepara para que o
• É uma atividade iterativa. A frequência de iteração e
gerenciamento seja bem-sucedido.
envolvimento dos participantes pode variar.
• Cada membro da equipe prevê os resultados das
estratégias, planos e atividades atuais e exerce seu
melhor julgamento para identificar novos riscos.
Continuação
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Processo

Escopo do Processo na
Gestão do Projeto

Análises

• Realizar a análise qualitativa é o
processo de priorização individual dos
riscos do projeto para posterior
avaliação da probabilidade e do
impacto de ocorrência.
• Realizar a análise quantitativa é o
processo de analisar numericamente o
efeito dos riscos identificados nos
objetivos de custo, prazo, escopo e
qualidade do projeto.

Objetivo

Escopo do Processo na Gestão do Programa
Características

• Realizar a análise de risco no nível do
programa deve possibilitar a
integração dos riscos relevantes dos
componentes do programa.
• Gerenciar as interdependências
entre os riscos dos componentes e do
programa.

Saída

• Produz informações que suportam a reserva de
contingênciamento e as decisões sobre o programa.
• As avaliações devem incluir custos, cronogramas e
resultados no desempenho dos projetos e suas
interdependências.
• O ciclo de vida deve incluir a transição para
operação, manutenção e outros custos recorrentes
durante a utilização de produtos do projeto e
atividades de encerramento.

•Atualização do Registro de
risco.
• Relatórios de risco
periódicos mostrando as
principais tendências dos
indicadores de desempenho
de ameaças e
oportunidades.

• Proprietários de risco e responsabilidades devem
ser atribuídas.
• Estratégias de resposta devem ser acordadas.
• Sintomas e sinais de aviso de ocorrência de risco
devem ser definidos
• Orçamento e cronograma de atividades necessárias
para implementar as respostas escolhidas.
• Reservas de contingência de tempo e custo devem
ser destinadas com a tolerância de risco das partes
interessadas.
• Planos de contingência e condições para o
acionamento devem ser descritas.
• Planos de fallback.
• Riscos residuais devem ser apurados.

• Planos de resposta
definitivos.
• Atualização do registro de
risco.
• Orçamento para reserva
de contingência.
• Solicitações de mudança
(se necessário).

Planejar a
Resposta

• Planejar as respostas aos ricos é o
processo de desenvolver alternativas, • Planejar as respostas aos riscos que
selecionar estratégias e acordar ações ameaçam a existência do programa.
para administrar o nível geral de
• Desenvolver o plano de mitigação.
exposição a risco do projeto.

Controlar
Riscos

• Execução imediata de
resposta ao risco.
• Controlar os riscos é o processo que
• Monitoramento dos
implementa os planos de resposta aos
• Planejar as respostas aos riscos deve • Monitoramento e controle éuma atividade para
efeitos da resposta com
riscos, acompanha os riscos
ser um processo continuo de
identificar, analisar e planejar novos riscos.
ações adicionais, se
identificados, monitora os riscos
monitoramento de novos ou das
• Esta atividade deve rastrear os riscos identificados e necessário,
residuais, identifica novos riscos e
mutações dos riscos.
a "lista de observação".
• Atualização das lições
avalia a eficácia do processo de gestão
aprendidas.
como um todo.
• Registro de risco
atualizado.
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Elaborada pelo Autor (Fonte: PMI, 2017a e 2017b)

