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Resumo

Mannini, Paulo. Análise de riscos em projetos de implementação de ERP
influenciados por sazonalidade. 2017. 109 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) –
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

O gerenciamento dos riscos constitui um dos pontos fundamentais para o sucesso de
projetos de implementação de um sistema Enterprise Resource Planning (ERP). Um
aspecto que influencia significativamente os projetos e que deveria ser considerado na
análise de riscos é a sazonalidade, apesar de ser pouco abordado na literatura. Neste
sentido, este trabalho tem como objetivo geral realizar uma pesquisa qualitativa, baseada
no método Delphi, para definir quais são os métodos de análise de riscos mais adequados
para se analisar riscos em projetos de implementação de ERP considerando a influência de
incertezas sazonais. Será apresentado neste estudo uma lista de métodos de análise de riscos
em projetos, que será utilizada como apoio para aplicação do método Delphi. Esta lista foi
obtida a partir de frameworks de gerenciamento de projetos e de uma revisão sistemática
dá literatura. Também serão apresentados os artigos submetidos pelo autor em conjunto
com o orientador, aceitos em dois eventos de Sistemas de Informação. Como resultado final,
espera-se prover uma lista, ordenada por importância, dos métodos de análise de riscos
mais adequados para se considerar influências sazonais nos projetos de implementação de
ERP, de forma a contribuir com os gerentes de projetos para o gerenciamento de riscos
desses projetos.

Palavras-chaves: Gerenciamento de risco. Projeto de implantação de ERP. Sazonalidade.



Abstract

Mannini, Paulo. Risk analysis in ERP implementation Projects influenced by
seasonal uncertainties. 2017. 109 p. Dissertation (Master of Science) – School of Arts,
Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2017.

The risk management constitutes one of the fundamental points for the success of ERP
implementation projects. An aspect that influences significantly the projects and should be
considered into risk analysis is the seasonality, although this has been not discussed in the
literature. In this respect, this work has as its general objective to perform a qualitative
research, based on Delphi method, to define which are the risk analysis methods more
suitable to analyze risks in ERP implementation project considering the influence of
seasonal uncertainties. It will be presented in this work a list of methods of project risk
analysis, that will be used as a support for the application of the Delphi Method. This
list was obtained from frameworks of project management and a systematic review of
the literature. It also will be presented the articles submitted by the author with the
supervisor, accepted in two events into the field of Information System. As a result, it
expects to obtain a list, ordered by importance, of the more suitable methods of project
risk analysis that considers the influence of seasonal uncertainties in ERP implementation
projects, that intends to contribute with the project managers in the risk management of
these projects.

Keywords: Risk Management. ERP implementation project. seasonality.
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Tabela 1 – Repositórios de artigos cient́ıficos utilizados. . . . . . . . . . . . . . . . 40

Tabela 2 – Métodos de análise de riscos em projetos e trabalhos relacionados . . . 42

Tabela 3 – Significado dos julgamentos para matriz . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
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1 Introdução

Muitas organizações em diversos páıses têm implementado sistemas Enterprise

Resource Planning (ERP) desde os anos 90, para obterem uniformidade das informações

entre seus sistemas de informação e reformularem seus negócios (RAJAGOPAL, 2002).

Apesar dos sistemas ERP tornarem as organizações mais competitivas no mercado, a alta

taxa de falha de projetos de implementação desse tipo de sistema é a maior preocupação

das organizações (AMID; MOALAGH; RAVASAN, 2012).

Infelizmente, conforme apresentado por Motwani, Subramanian e Gopalakrishna

(2005), os ERPs possuem a reputação de custarem muito caro e trazerem resultados

ineficientes para as organizações, visto que em muitos casos as pessoas não conhecem

o que é o sistema ou como funciona. Por outro lado, de acordo com Tsai et al. (2009),

deficiências do planejamento e controle de riscos na implementação de ERP contribuem

para as altas taxas de falha destes projetos, enquanto que um melhor entendimento do

planejamento e controle dos fatores de risco podem ajudar aos gerentes de projeto a focar

em áreas com alto potencial de riscos.

Sendo assim, investir no gerenciamento de riscos como parte do gerenciamento de

projetos é uma prática importante para diminuir o potencial de falha destes projetos. Porém,

para permitir que o gerenciamento seja feito de forma adequada, existem padrões dispońıveis

na literatura que podem ser utilizados como referências consistentes e que devem ser levados

em conta pelos profissionais envolvidos no gerenciamento de projetos, com o intuito de

facilitar que alcancem os objetivos almejados nestes projetos. De acordo com Patah e

Carvalho (2012), existem diversos conjuntos de modelos e métodos de gerenciamento de

projetos, sendo que entre os mais difundidos estão os seguintes frameworks :

• O conjunto de boas práticas denominado Project Management Body of Knowledge

(PMBoK) disponibilizado pelo Project Management Institute (PMI, 2013).

• O método baseado em processos de gerenciamento de projetos denominado Projects

In Controlled Environments (PRINCE2) disponibilizado pelo Office of Government

Commerce (Office of Government Commerce, 2009).

• O referencial de competências em gestão de projetos denominado IPMA Individual

Competence Baseline (ICB) disponibilizado pelo International Project Management

Association (IPMA, 2015).
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1.1 Problema de pesquisa

Conforme apresentado por Qi e Zhu (2012) e Aloini, Dulmin e Mininno (2012b),

projetos de implementação de ERP são trabalhos complexos com grandes investimentos,

longos peŕıodos e alto risco.

Segundo Standish Group International (2014), baseado nos resultados de grandes

projetos de software obtidos a partir do CHAOS Report entre os anos de 2003 e 2012,

apenas 6% dos projetos são finalizados com prazo, custo e implementação satisfatória.

Esta análise também mostrou que 52% dos projetos foram considerados desafiadores, por

terem extrapolado o orçamento, ultrapassado prazos planejados e/ou não obterem uma

implementação satisfatória. Um destaque para esta análise é que, infelizmente, os projetos

que representam os 42% restantes da análise foram considerados como falhos, pois foram

cancelados ou finalizaram sem a utilização do sistema após a implementação.

Uma das explicações para a alta taxa de falhas nesses projetos é a de que os gerentes

não tomam as medidas necessárias para analisar apropriadamente os riscos envolvidos

(SCHMIDT; LYYTINEN; KEIL, 2001).

Além disso, os ERPs sofrem com incertezas sazonais, que deveriam ser consideradas

na análise de riscos pois impactam os eventos de riscos e podem influenciar a probabilidade

e impacto dos riscos no projeto. Um exemplo da influência de sazonalidade nos projetos

de implementação de ERP pode ser observado através do peŕıodo de freezing, que segundo

Neubarth et al. (2016), trata-se de um peŕıodo em que não devem ocorrer mudanças nos

ambientes de TI, tais como por exemplo atualização ou implantação de um ERP, exceto

quando são emergenciais.

Entretanto, apesar da grande importância das incertezas sazonais na análise de

riscos em projetos de implementação de ERP, não foram encontrados na literatura estudos

sobre a sazonalidade relacionada aos riscos envolvidos nesses projetos.

Por outro lado, segundo Globerson e Zwikael (2002), os gerentes de projeto possuem

uma lacuna de conhecimento em relação aos métodos formais para o planejamento do

gerenciamento de riscos em projetos.

Neste contexto, a pergunta de pesquisa que este trabalho visa responder é, portanto:

”Quais são os métodos mais adequados para se analisar riscos em projetos de implementação

de ERP considerando influências de incertezas sazonais?”.
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Utilizando-se um método de análise de riscos que melhor considere as incertezas

sazonais nos projetos de implementação de ERP, é posśıvel analisar melhor o impacto dos

riscos relacionados a sazonalidade a fim de garantir uma resposta adequada no processo

de planejamento de resposta aos riscos. Isto pois, segundo PMI (2013), esse processo que

ocorre logo após a análise dos riscos e é responsável pelo desenvolvimento de opções e

ações para reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.

1.2 Objetivos

Este estudo irá identificar na literatura quais são os métodos de análise de riscos

mais adequados para tratar riscos em projetos de implementação de ERP com influência

de sazonalidade. Para atingir este objetivo geral foram definidos três objetivos espećıficos:

1. identificar, por meio de uma revisão da literatura, métodos utilizados para análise

de riscos em projetos;

2. identificar, com o apoio de especialistas, os métodos mais adequados para se ana-

lisar riscos considerando as incertezas sazonais que podem influenciar projetos de

implementação de ERP;

3. ordenar os métodos de análise de riscos conforme a importância atribúıda pelos

especialistas.

1.3 Trabalhos correlatos

Apesar da ausência de estudos sobre a sazonalidade relacionada a riscos em projetos

de implementação de ERP, foram identificados trabalhos sobre projetos de outras áreas de

atuação que tratam da sazonalidade na análise de riscos em projetos.

Um caso interessante estudado por Acebes et al. (2014b) apresenta a sazonalidade

impactando diretamente nos eventos causadores do risco, onde o peŕıodo de inverno é

estudado como uma incerteza sazonal que ameaça uma das atividades de um projeto

de construção civil. Neste caso, os autores utilizaram-se de dados históricos sobre as

quantidades de dias em que foram atingidas temperaturas abaixo de zero grau Celsius,

agrupados por meses entre os anos de 1997 e 2008 na cidade de Valladolid na Espanha.

Sabendo-se que essa temperatura impactava uma das atividades do projeto, foi utilizada a
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técnica de simulação de Monte Carlo para considerar os riscos do projeto quando iniciado

a cada mês do ano, para assim gerar diversas Risk Project Baselines (RBS).

Outro caso de eventos de risco influenciado por sazonalidade foi apresentado por

Chapman e Ward (1996) em um de seus exemplos, sobre um projeto de instalação de

plataforma de óleo no mar norte. Neste exemplo, a atividade que envolvia a conexão do

funil com a plataforma seria impactada nos meses de novembro e dezembro, por não serem

peŕıodos com ondas proṕıcias para a utilização de balsas de 1.6m. Neste caso, a atividade

havia sido planejada para agosto, porém atrasos nas atividades anteriores ocasionaram

no atraso do ińıcio dessa atividade. Como não seria posśıvel utilizar a balsa de 1.6m nos

meses de novembro e dezembro sem grandes atrasos, um posśıvel plano de mitigação seria

utilizar uma balsa de 3m, com preço equivalente a mais do que o dobro do preço da balsa

de 1.6m. No caso real, os autores apresentam que o cronograma do projeto foi replanejado

para que a atividade analisada ocorresse em outubro. Segundo os autores, a organização

envolvida com o projeto verificou que o replanejamento do projeto a partir da análise do

risco foi de extrema importância e que, neste caso, a economia resultante pôde pagar em

muitas vezes o valor pago pela análise de riscos realizada.

1.4 Plano de trabalho

Considerando o objetivo e questões de pesquisa apresentados, foi considerado o

seguinte roteiro de condução/organização desta pesquisa:

• Caṕıtulo 1. Introdução: Neste caṕıtulo será apresentado a contextualização da

pesquisa, incluindo as motivações, lacunas de pesquisa, hipóteses, objetivos da

pesquisa, trabalhos correlatos e plano de pesquisa.

• Caṕıtulo 2. Fundamentação Teórica: Neste caṕıtulo será apresentada a revisão da

literatura sobre os conceitos importantes para a pesquisa, considerando os assuntos

de ERP, Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento de Riscos e Sazonalidade.

• Caṕıtulo 3. Métodos de Análise de riscos em projetos: Neste caṕıtulo será apre-

sentada a revisão sistemática da literatura realizada para seleção dos métodos de

análise de riscos relevantes no estado da arte, seguida de seus resultados. Além

disso, serão apresentados também alguns outros métodos de análise de risco descritos

pelos Frameworks de Gerenciamento de Projetos, caso não estejam abordados da
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revisão sistemática. Os métodos identificados servirão como apoio para a aplicação

do método Delphi.

• Caṕıtulo 4. Metodologia de pesquisa: Neste caṕıtulo, serão abordadas a metodologia

de pesquisa aplicada (Método Delphi), assim como o procedimento necessário para a

aplicação do método. Também será apresentado o modelo de pesquisa utilizado para

obter uma lista, em ordem de importância, de métodos de análise de riscos mais

adequados para considerar as incertezas sazonais na análise de riscos em projetos de

implementação de ERP.

• Caṕıtulo 5. Cronograma de trabalho e resultados: Neste caṕıtulo, serão apresentadas

as atividades e entregas principais para a realização da pesquisa, assim como os

resultados parciais e resultados esperados.
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2 Fundamentação Teórica

Neste caṕıtulo será apresentada a referência da literatura sobre os conceitos impor-

tantes para o entendimento correto deste estudo. Serão apresentados conteúdos teóricos

com relação a Riscos, ERP, Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento de Riscos e

Sazonalidade.

2.1 Enterprise Resource Planning (ERP)

Como o mundo dos negócios move em um modelo colaborativo em que os competi-

dores melhoram cada vez mais as suas capacidades para se manterem competitivos, as

organizações devem melhorar suas práticas e procedimentos de forma a se manterem ativos

no mercado (UMBLE; HAFT; UMBLE, 2003). Uma forma encontrada pelas organizações

para alcançar este objetivo foi através do ERP, que conforme Sneller et al. (2014), tem sido

adotado pelas organizações nos últimos anos pelas duas principais caracteŕısticas destes

sistemas: integração de dados e melhores práticas. Além disso, segundo Umble, Haft e

Umble (2003), as organizações buscam os ERPs para compartilharem informações cŕıticas

com seus fornecedores, distribuidores e clientes, e melhorar funções dentro da organização

para gerar e comunicar tempestivamente suas informações.

2.1.1 Conceito de ERP

Segundo está descrito por Amid, Moalagh e Ravasan (2012), sistemas ERP são

sistemas de informação computacionais criados para processar transações organizacionais

e possibilitar um planejamento, produção e reposta aos consumidores em tempo real. De

acordo com Cegielski (2012), os sistemas ERP foram implantados originalmente para

facilitar os processos de negócio de manufatura, e que com o tempo evolúıram para incluir

processos de outras áreas como vendas, marketing e recursos humanos. Ainda conforme

Cegielski (2012), as empresas passaram a utilizar uma abordagem completa do ERP

chamada de ERP II, que utiliza a Web e conecta toda a cadeia de valor.
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2.1.2 Benef́ıcios adquiridos pelas Empresas com o ERP

A busca por integrar e obter de forma precisa e compartilhada as informações

dentro da organização e com parceiros é uma das caracteŕısticas principais dos sistemas

ERP. Conforme descrito por Sneller et al. (2014), ”dados integrados”significa que uma

informação deve ser inserida apenas uma vez dentro do sistema e que, a partir deste

momento, estará dispońıvel para toda a organização com acesso ao ERP.

Outra caracteŕıstica importante dos sistemas ERP é o suporte as melhores práticas.

As melhores práticas, segundo Sneller et al. (2014), são práticas que trazem valor e neste

sentido são adotadas pela maioria das organizações. Dentre as melhores práticas incluem-se,

por exemplo, a conferência de limite de crédito de um cliente a cada transação, de forma

a verificar se o cliente, em uma nova compra, não está excedendo seu limite de crédito

considerando o seu saldo devedor atual. Ainda segundo Sneller et al. (2014), as melhores

práticas podem ser utilizadas já no momento da implantação do ERP ou conforme o passar

do tempo, com a melhoria da maturidade da empresa com a utilização do sistema.

Os principais benef́ıcios adquiridos com a utilização do ERP são:

• Flexibilidade e agilidade organizacional. De acordo com Cegielski (2012), o

ERP permite que as organizações tornem-se mais flex́ıveis, ágeis e adaptáveis,

permitindo que possam reagir rapidamente de acordo com as mudanças nas condições

de negócio ou novas oportunidades de negócio. Por outro lado, de acordo com Sneller

et al. (2014), o ERP é um ponto de partida para que as organizações realizem o

redesenho de seus processos, utilizando-se do suporte as melhores práticas.

• Apoio à decisão. Segundo Cegielski (2012), os sistemas ERP oferecem informações

essenciais sobre o desempenho da organização, o que melhora significativamente

a capacidade dos gerentes de tomarem melhores decisões. Além disso, conforme

Sneller et al. (2014), a melhoria na tomada de decisão é também obtida por conta da

melhoria na qualidade dos dados mantidos pelo sistema e pelo melhor entendimento

sobre os processos de operação e gerenciamento da organização.

• Qualidade e eficiência. Conforme Cegielski (2012), os sistemas ERP integram e

melhoram os processos das organizações. Isto resulta em uma melhoria significativa

na qualidade e eficiência da produção, distribuição e atendimento ao cliente.
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• Custos reduzidos. Os sistemas ERP podem reduzir custos de transações e os

custos com TI, além de requererem menos profissionais para o suporte a TI quando

comparado a um conjunto de sistemas de informações não integrados (CEGIELSKI,

2012).

2.1.3 Ciclo de vida do ERP

Segundo Markus e Tanis (2000), o ciclo de vida de um ERP é composto de quatro

fases, sendo elas a fase de decisão e seleção, a fase de projeto (configuração e rollout),

a fase de acomodação (go-live) e a fase de utilização, conforme pode ser visualizado na

Figura 1. Em muitos casos, segundo Sneller et al. (2014), a combinação das três primeiras

fases é indicada como implementação, enquanto que a fase de utilização é indicada como a

fase de produção.

Figura 1 – Ciclo de vida de projetos

Fonte: Adaptado de Markus e Tanis (2000)

A primeira fase do ciclo de vida, ”decisão e seleção”, compreende na decisão pelo

financiamento da implantação de um ERP, incluindo a confecção de um caso de negócio,

seleção de um pacote de software (determinação de quais módulos serão implantados),

seleção de um gerente de projetos e aprovação do cronograma e orçamento(MARKUS;
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TANIS, 2000). O resultado desta fase trata-se da decisão tomada pela organização de se

obter ou não sistema o ERP(MARKUS; TANIS, 2000).

A segunda fase do ciclo de vida, ”projeto (configuração e rollout)”, segundo Markus e

Tanis (2000), compreende as atividades necessárias para que o sistema comece a funcionar

em um ou mais setores da organização. Os autores complementam que as atividades

envolvidas nesta fase incluem a configuração do software, integração com os sistemas

legados (outros sistemas da organização já em produção), testes, saneamento e migração

de dados, treinamento e rollout do sistema. Esta é a fase em que a maior quantidade de

riscos estão envolvidos (MARKUS; TANIS, 2000).

A terceira fase do ciclo de vida, ”acomodação (go-live)”, trata-se da fase em que

o sistema entra em operação normal (MARKUS; TANIS, 2000). Segundo Sneller et al.

(2014) esta é uma das fases mais cŕıticas, pois é quando o novo ERP e os novos processos

começam a ser utilizados, e a forma anterior de se trabalhar torna-se obsoleta. O autor

complementa que há diferentes estratégias de go-live, que determinam a sequência em que

os novos usuários começam a utilizar o sistema.

Diversas estratégias de go-live podem ser desenhadas, sendo que algumas estratégias

mais conhecidas são(SNELLER et al., 2014):

• Go-live big bang, que trata-se de um go-live arriscado em que todos os usuários

começam a utilizar o sistema ao mesmo tempo.

• Go-live por funcionalidade, em que apenas os usuários de um determinado de-

partamento começam a utilizar o sistema, como o departamento financeiro por

exemplo.

• Go-live big bang por locais, em que são ocorridos os go-lives de determinadas unidades

da organização em momentos diferentes, como, por exemplo, considerando-se go-lives

separados por lojas de uma organização.

A quarta fase do ciclo de vida, ”utilização”, quando o sistema entra em operação

normal e permanece desta forma até ser atualizado ou substitúıdo por outro sistema

(SNELLER et al., 2014). É nesta fase em que a empresa consegue obter os benef́ıcios da

implantação do ERP (SNELLER et al., 2014).
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2.2 Frameworks de Gerenciamento de projetos

Um projeto é, segundo KENNETH e LAUDON (2011), uma série planejada de

atividades relacionadas para alcançar um objetivo espećıfico. De acordo com IPMA (2015),

os objetivos a serem alcançados pelo projeto tratam-se das entregas acordadas e predefinidas

através de requisitos e constantes.

Algumas caracteŕısticas dos projetos que diferenciam os trabalhos de projeto dos

trabalhos de negócio usuais são:

• Mudanças: trata-se de um meio pelo qual são introduzidas mudanças nas orga-

nizações (Office of Government Commerce, 2009);

• Temporários: os projetos são de natureza temporária, visto que devem ter um

ińıcio e um fim definidos (Office of Government Commerce, 2009). PMI (2013)

complementa que o termino ocorre quando os objetivos são alcançados ou quando o

projeto é encerrado, mesmo sem alcançar os objetivos do projeto.

• Cross-Funcional: envolvem diversos times de pessoas com diferentes habilidades

e conhecimentos, trabalhando em conjunto para alcançar os objetivos (Office of

Government Commerce, 2009).

• Único: todos os projetos são únicos, visto que mesmo ocorrendo em uma mesma

organização, de alguma forma possuem: um time diferente, um cliente diferente ou

um local diferente (Office of Government Commerce, 2009). PMI (2013) complementa

que são criados um produto, um serviço ou um resultados único por cada projeto.

• Incertos: os projetos possuem muitos riscos, devido as outras caracteŕısticas do

projeto já apresentadas (Office of Government Commerce, 2009).

O gerenciamento de projetos trata-se de planejar, delegar, monitorar e controlar

de todos os aspectos do projeto, bem como o engajamento dos envolvidos para atingir

os objetivos do projeto, atendendo ao desempenho esperado em termos de tempo, custo,

qualidade, escopo, benef́ıcios e riscos (Office of Government Commerce, 2009). Por outro

lado, PMI (2013) define gerenciamento de projeto como a aplicação de conhecimentos,

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto.

Nesta seção são apresentados os frameworks de gerenciamento de projetos mais

adotados pelas organizações, que são: PMBoK, IPMA ICB e PRINCE2.
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2.2.1 PMBoK

O Project Management Book of Knowledge (PMBoK) sugere cinco diferentes grupos

de processos separados em dez áreas de conhecimento(PMI, 2013). Com o objetivo de

facilitar o entendimento sobre estes processos, PMI (2013, p. 47) define processo como:

“um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas que são executadas para criar um

produto, serviço ou resultado pré-especificado”. Segundo (PMI, 2013), os processos do

projeto podem ser categorizados em:

• Processos de gerenciamento de projeto, que são executados para garantir um fluxo

eficaz do projeto.

• Processos orientados a produtos, que são utilizados com foco no produto resultante

dos projetos.

O PMBoK apenas descreve os processos de gerenciamento de projetos, que são

agrupados da seguinte forma (PMI, 2013):

• Grupo de processos de iniciação: utilizados para preparação de uma nova fase ou

projeto.

• Grupo de processos de planejamento: inclui os processos executados para definição

do escopo e refinamento de objetivos.

• Grupo de processos de execução: processos realizados para executar o planejamento

definido.

• Grupo de processos de monitoramento e controle: trata-se do acompanhamento das

atividades, controle e monitoramento de desempenho.

• Grupo de processos de encerramento: processos executados para o encerramento

formal da fase ou do projeto.

O PMBoK possui no total 47 processos, que são distribúıdos entre os cinco grupos

de processos já apresentados e nas seguintes áreas de conhecimento (PMI, 2013):

1. Gerenciamento da integração do projeto. A principal função dos processos do ge-

renciamento de integrações é de identificar, definir, combinar, unificar e coordenar

os processos. Dentre os principais resultados dos processos desta área destacam-se

o termo de abertura do projeto, criado no ińıcio do projeto, e o plano de projeto,

que define como o projeto é executado, monitorado, controlado e planejado. Além
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disso, nesta área de conhecimento encontram-se também os processos que tratam do

controle de mudanças do projeto e formalização do encerramento da fase ou projeto.

2. Gerenciamento do escopo do projeto. Garante que somente o trabalho necessário

para finalizar o projeto com sucesso está sendo entregue, por completo. Uma das

principais sáıdas dos processos desta área de conhecimento é a Estrutura Anaĺıtica

do projeto (EAP), que inclui o detalhamento, até o ńıvel de pacotes de trabalho, do

que é necessário para atender as entregas e o trabalho do projeto.

3. Gerenciamento do tempo do projeto. Trata-se de um conjunto de processos necessários

para planejar, desenvolver e controlar o cronograma do projeto. O cronograma trata-

se de um conjunto de atividades com relacionamentos, durações e recursos, que são

planejadas para que seja posśıvel realizar as entregas do projeto.

4. Gerenciamento dos custos do projeto. Trata-se de um conjunto de processos para

planejar os custos do projeto, estimar os custos, estabelecer um orçamento e controlar

os custos.

5. Gerenciamento da qualidade do projeto. Esta área de conhecimento contém os pro-

cessos necessários para definir as poĺıticas de qualidade, objetivos e responsabilidades

a serem atendidos para que o resultado do projeto atenda aos requisitos do projeto

e os requisitos do produto.

6. Gerenciamento dos recursos humanos do projeto. Os processos desta área de co-

nhecimento são executados para, principalmente, definir recursos, definir papéis e

responsabilidades, mobilizar os recursos necessários para as entregas, desenvolver a

equipe para melhorar o desempenho do projeto e gerenciar estes recursos até que

sejam retirados do projeto ou que o projeto seja encerrado.

7. Gerenciamento dos recursos de comunicações do projeto. Os processos desta área de

conhecimento devem garantir que não ocorram atrasos nas entregas das mensagens,

que a comunicação das informações seja realizada para o público correto, que a

comunicação seja suficiente para as partes interessadas e que não ocorram más

interpretações de mensagens trocadas entre as partes interessadas.

8. Gerenciamento dos riscos do projeto. Tema central deste trabalho, inclui os processos

para garantir a identificação de ameaças ou oportunidades, a análise dos riscos para

priorizar respostas aos riscos de maior importância, o planejamento de respostas aos

riscos e controle dos riscos.
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9. Gerenciamento das aquisições do projeto. É composta dos processos que tratam da

aquisição de produtos, serviços ou resultados externos, bem como da administração

de todos os contratos emitidos por uma organização externa.

10. Gerenciamento das partes interessadas no projeto. Inclui os processos executados

para identificação de pessoas, grupos ou organizações (partes interessadas) que

podem impactar ou ser impactados pelo projeto. Também inclui o desenvolvimento

de estratégias apropriadas para engajamento das partes interessadas e atendimento

as necessidades/expectativas das partes interessadas.

2.2.2 ICB

O IPMA Individual Competence Baseline (IPMA ICB) fornece um guia de com-

petências, que tratam-se do conjunto composto por conhecimentos, capacidades técnicas

e habilidades, que fornecem uma base para que um indiv́ıduo consiga atingir resultados

satisfatórios nos projetos (IPMA, 2015). Neste sentido, o framework é dividido em três

áreas de competência(IPMA, 2015):

• Competências de perspectiva: competências com métodos, ferramentas e técnicas

através das quais os indiv́ıduos interagem com o ambiente, além do racional necessário

para iniciar e suportar um projeto.

• Competências pessoais: competências pessoais e interpessoais para participar ou

liderar um projeto.

• Competências de Prática: métodos, ferramentas e técnicas utilizados para alcançar

sucesso nos projetos.

O IPMA ICB fornece um conjunto de 29 competências para projetos, programas e

portfólios, separados entre competências de Perspectiva (5), competências Pessoais (10) e

competências de Prática (14) (IPMA, 2015). Entretanto, excepcionalmente para projetos,

uma das competências de prática, “seleção e balanceamento”, não é aplicável.

Dentre as competências de Perspectiva incluem-se(IPMA, 2015):

• Estratégia: trata-se do entendimento e transformação de estratégias do projeto em

termos de elementos gerenciáveis, de forma a justificar formalmente os objetivos do

projeto e os benef́ıcios do projeto para a organização.
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• Governança, estrutura e processos: trata-se do entendimento e alinhamento das estru-

turas, sistemas e processos da organização com o projeto. Este alinhamento significa

utilizar sistemas, papéis e responsabilidades, processos e poĺıticas da organização

para que o projeto alcance os objetivos e metas da companhia.

• Conformidade, padrões e regulamentos: descreve como os indiv́ıduos devem considerar

restrições, internas ou externas, dado o páıs, companhia e indústria onde o projeto

está inserido.

• Poder e interesses: descreve como um indiv́ıduo deve entender interesses informais,

poĺıticas e o uso de poder dentro da organização, de forma a alcançar a satisfação

das partes interessadas considerando o tempo e o orçamento do projeto.

• Cultura e valores: trata-se da abordagem para que um indiv́ıduo possa reconhecer e

integrar o projeto com a influência dos aspectos culturais, internos e externos.

O conjunto de competências pessoais do IPMA ICB incluem (IPMA, 2015):

• Auto-reflexão e auto-gerenciamento: trata-se da capacidade de reconhecer, refletir e

compreender as próprias emoções, comportamentos, preferências e valores, com o

objetivo de entender seu impacto no projeto e utilizar com efetividade e eficiência

para alcançar resultados positivos.

• Integridade e confiança pessoal: trata-se de garantir a integridade e confiança, pois a

falta destas qualidades ocasiona em falha nos resultados que se deseja alcançar.

• Comunicação pessoal: trata-se de trocar informações adequadamente, com precisão e

consistentes para as partes envolvidas.

• Compromisso e relacionamento: esta competência inclui o relacionamento um-a-um e

o relacionamento em network, além do entendimento de que a habilidade de engajar

as pessoas é necessária para se obter a colaboração, compromisso e performance.

• Liderança: esta competência trata-se da habilidade de escolher e aplicar estilos de

gerenciamento apropriados para as diferentes situações, possibilitando um indiv́ıduo

liderar, prover direcionamento e motivar os indiv́ıduos e o time.

• Trabalho em grupo: trata-se de formar, suportar e liderar um time, para alcançar os

objetivos do projeto.

• Conflitos e crises: envolve moderar e resolver conflitos e crises tomando-se ações

efetivas quando são ocasionados.
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• Desenvoltura: inclui solução de problemas e desafios através de modos de pensar, uti-

lizando técnicas apropriadas para definir, analisar, priorizar e encontrar alternativas.

• Negociação: esta competência compreende em utilizar técnicas de negociação para

balancear diferentes interesses e necessidades, com o intuito de alcançar um acordo

entre duas ou mais partes.

• Orientado a resultados: trata-se de focar em alcançar resultados através da superação

de problemas, desafios e obstáculos.

Por fim, as competências de Prática descritas no IPMA ICB são (IPMA, 2015):

• Desenho de projeto: tradução, no desenho do projeto, das demandas, desejos e

influências da organização, de forma a aumentar a probabilidade de sucesso.

• Requisitos e objetivos: esta competência permite estabelecer um relacionamento

entre a necessidade das partes interessadas e o que será entregue pelo projeto.

• Escopo: o escopo define os limites do projeto. Esta competência permite aos indiv́ıduos

entender o que está incluso no escopo, para que possam gerenciar e executar o projeto

dentro dos limites deste escopo.

• Tempo: trata-se de definir, sequenciar, otimizar, monitorar e controlar todos os

componentes necessários para entregar os resultados acordados do projeto.

• Organização e informação: esta competência inclui realização da manutenção efetiva

da organização do projeto, com definições dos papéis e responsabilidades e as trocas

de informação com qualidade durante o projeto.

• Qualidade: trata-se de estabelecer e gerenciar a qualidade dos processos pelo qual o

projeto é conduzido e a qualidade dos resultados obtidos com o projeto.

• Financeiro: inclui todas as atividades necessárias para estimar, planejar, obter,

consumir e controlar recursos financeiros do projeto.

• Recursos: estabelece estratégias para definir, adquirir e utilizar os recursos para

o melhor desempenho do projeto. Também inclui otimizar, utilizar e controlar os

recursos considerando as restrições de cronograma e orçamento, de forma a alcançar

resultado no projeto.

• Aquisições: esta competência trata de todos os processos para planejar e realizar

compras, além de controlar os contratos.

• Planejamento e controle: trata-se de planejar, executar, monitorar, ajustar o plano

ou ajustar a execução.
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• Riscos e oportunidades: inclui a identificação, avaliação, planejamento e imple-

mentação de resposta e controle de riscos e oportunidades durante todo o projeto.

• Partes interessadas: trata-se de identificar, analisar, engajar e gerenciar as partes

interessadas relevantes durante o projeto.

2.2.3 PRINCE2

O Projects In Controlled Environment (PRINCE2) endereça o gerenciamento de

projetos através de (Office of Government Commerce, 2009):

• Prinćıpios (7), com um guia sobre obrigações e boas práticas de projetos.

• Temas (7), com aspectos do gerenciamento de projetos que devem ser continuamente

endereçados.

• Processos (7), que ocorrem desde o ińıcio até o final do ciclo de vida.

• Adaptação do PRINCE2 ao projeto, que endereça as necessidades para se aplicar o

PRINCE2 em um projeto espećıfico.

Os sete prinćıpios do PRINCE2 são (Office of Government Commerce, 2009):

1. Justificativa da continuidade do negócio: a justificativa do projeto deve ser documen-

tada de forma a permitir a tomada de decisão garantindo que o projeto continua

atendendo aos objetivos de negócio.

2. Aprendizado com a experiência: o time deve considerar as lições aprendidas de outros

projetos.

3. Definição de papéis e responsabilidades.

4. Gerenciamento por estágios: o projeto deve ser planejado, monitorado e controlado

durante todos os estágios do seu ciclo de vida.

5. Gerenciamento por exceções: tolerâncias para tempo, custo, qualidade, escopo, riscos

e benef́ıcios, definidos para estabelecer os limites de se delegar a autoridade sobre o

projeto.

6. Foco no produto: trata-se de definir e concordar com a entrega, principalmente em

termos de qualidade.

7. Adequação ao ambiente do projeto.
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Os temas do PRINCE2 também são divididos em sete, conforme descritos a se-

guir(Office of Government Commerce, 2009):

1. Caso de negócio: o tema trata de como transformar a ideia em um projeto viável e

gerenciar o projeto mantendo o foco nos objetivos da organização.

2. Organização: define papéis e responsabilidades do time de gerenciamento do projeto.

3. Qualidade: trata-se de esclarecer os atributos de qualidade do produto a ser entregue

pelo projeto.

4. Planos: descreve os passos necessários para o desenvolvimento do plano e as técnicas

do PRINCE2 que devem ser aplicadas.

5. Risco: apresenta como o gerenciamento do projeto gerencia as incertezas envolvidas.

6. Mudança: trata-se de como o gerenciamento de projeto lida com problemas que

ocasionam impacto na linha de base do projeto.

7. Progresso: descreve o processo de tomada de decisão para a aprovação do planeja-

mento, monitoramento e o processo de sinalização para instâncias superiores quando

algo não ocorre como planejado.

Segundo Office of Government Commerce (2009), os processos do PRINCE2 tratam-

se de conjuntos de atividades necessárias para dirigir, gerenciar e finalizar o projeto com

sucesso. O PRINCE2 define sete processos, que são (Office of Government Commerce,

2009):

1. Propor o Projeto (SU): atividades para garantir que os pré-requisitos do projeto

estão entregues e garantir a viabilidade do projeto, antes de inicia-lo.

2. Dirigir o Projeto (DP): atribuição da responsabilidade ao comitê diretivo pelo projeto.

3. Iniciar o Projeto (IP): atividades para entender corretamente o trabalho que deverá

ser feito para que o resultado do projeto seja entregue.

4. Gerenciar o limite de estágio (SB): atividades executadas entre um estágio e outro, que

inclui principalmente a avaliação do estágio finalizado e aprovação do planejamento

da próxima fase.

5. Controlar uma fase (CS): inclui realizar o trabalho, monitorar, lidar com os problemas,

reportar o progresso e tomar ações corretivas ao longo da execução do projeto.

6. Gerenciar a entrega do produto (MP): atividades para aceitar, executar e entregar o

pacote de trabalho.
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7. Fechar o projeto: atividades de encerramento do projeto e verificação da aceitação

sobre o produto gerado.

2.3 Gerenciamento de riscos

Há diversas definições de risco na literatura, como por exemplo a definição de ISO

Guide (2009), que define os riscos como:

Desvios, em relação ao que se é esperado, causados por incertezas e que
impactam em objetivos, de forma positiva e/ou negativa. Estes objetivos
podem ser de diferentes aspectos tais como financeiros, segurança e saúde,
e podem aplicar-se em diferentes ńıveis tais como estratégicos, projetos,
produtos e processos. (ISO Guide, 2009)

Conforme definido por PMI (2013), os riscos negativos são referenciados como

ameaças enquanto que os riscos positivos são referenciados como oportunidades. Por outro

lado, Office of Government Commerce (2009) e IPMA (2015) utilizam o termo ”risco”para

referenciar os riscos negativos.

PMI (2013, p. 311) sugere que ”é preciso fazer uma escolha consciente em todos os

ńıveis da organização para identificar ativamente e buscar o gerenciamento eficaz dos riscos

durante o ciclo de vida do projeto”. Os autores complementam que o gerenciamento de

riscos tem como objetivos ”aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e

reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto”(PMI, 2013, p. 309).

Nesta seção serão aprofundados os processos de Gerenciamento de riscos segundo

os frameworks de Gerenciamento de projetos que foram apresentados na seção anterior.

2.3.1 Gerenciamento de riscos segundo PMBoK

O PMBoK trata o gerenciamento de riscos de projetos como uma área de co-

nhecimento, que engloba seis processos, sendo eles: Planejar do gerenciamento de riscos;

Identificar dos riscos; Realizar análise qualitativa de riscos; Realizar análise quantitativa

dos riscos; Planejar respostas aos riscos; Controlar os riscos (PMI, 2013).

O processo de Planejar o gerenciamento dos riscos, segundo PMI (2013), é realizado

para definição de como conduzir o gerenciamento de riscos no projeto em questão. Neste

processo são definidos os recursos e esforço que serão alocados para as atividades de

gerenciamento de riscos no projeto, além de outras informações necessárias para gerar o
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plano de gerenciamento de riscos (PMI, 2013). O plano de gerenciamento de riscos, de

acordo com o PMI (2013), descreve como as atividades do gerenciamento de riscos serão

estruturadas e executadas, incluindo por exemplo:

• Metodologia.

• Papéis e responsabilidades dos envolvidos no gerenciamento de riscos.

• Orçamento para execução do gerenciamento de riscos e protocolos para aplicação de

reservas de contingência.

• Frequência dos processos.

• A estrutura anaĺıtica dos riscos, como forma de agrupar e categorizar os riscos.

• Definição dos ńıveis de probabilidade e impacto que serão utilizadas para análise dos

riscos, considerando o contexto do projeto.

• A matriz de probabilidade e impacto, que identifica os ńıveis de classificação dos

riscos com base nas combinações de probabilidade de ocorrência e impacto.

• Tolerância, que trata-se do grau, a quantidade ou o volume de risco que uma

organização ou um indiv́ıduo está disposto a tolerar.

• Formatos dos relatórios que serão utilizados para documentar, analisar e comunicar

os riscos.

Como ferramentas e técnicas que são utilizados para o planejamento do gerencia-

mento de riscos, são sugeridos (PMI, 2013):

• Técnicas anaĺıticas.

• Opinião especializada.

• Reuniões, em que a profissionais do projeto se reúnem para desenvolver em conjunto

o plano de resposta aos riscos.

O processo de Identificar os riscos compreende a identificação e documentação dos

riscos que podem afetar o projeto(PMI, 2013). O PMBoK sugere que todos os profissionais

envolvidos no projeto sejam encorajados a identificar riscos, utilizando técnicas como por

exemplo(PMI, 2013):

• Brainstorming, que consiste em convidar um grupo de indiv́ıduos para uma sessão

tradicional de brainstorming em que os participantes estão livres para expressarem

suas ideias.
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• Técnica Delphi, utilizado para obter o consenso de especialistas que participam

anonimamente para identificar riscos, de modo a reduzir a parcialidade e evitar

influências indevidas entre os participantes.

• Entrevistas, com participantes experientes do projeto.

• Análise da causa principal, técnica utilizada para identificação de problemas e causas

associadas.

• Análise da lista de verificação, que tratam-se de listas de riscos com base nas

informações históricas e no conhecimento acumulado. Este conhecimento pode ser

obtido a partir de projetos anteriores semelhantes e outras fontes de informações.

• Análise de premissas, que compreendem um conjunto de hipóteses, cenários ou

premissas que, caso invalidadas, podem gerar riscos no projeto.

• Técnicas de diagramas.

• Opinião especializada, em que especialistas em projetos ou áreas de negócio seme-

lhantes são convidados a colaborar com a identificação de riscos no projeto.

Como resultado do processo de Identificar riscos, o registro de riscos é atualizado

com o novo risco identificado, junto a seus detalhes e posśıveis respostas potenciais já

identificadas em conjunto com os riscos (PMI, 2013).

O processo de Realizar a análise qualitativa de riscos, de acordo com PMI (2013),

compreende as atividades que devem ser realizadas para priorizar os riscos, com base na

combinação da probabilidade, impacto e outros fatores, como por exemplo o intervalo de

tempo de resposta necessário para um determinado riscou ou ńıvel de tolerância definido.

Este processo tem o objetivo principal de sinalizar aos gerentes de projeto sobre quais

riscos merecem mais atenção(PMI, 2013).

O processo de Realizar análise qualitativa de riscos é normalmente rápido e

econômico, enquanto que algumas das ferramentas e técnicas sugeridas no PMBoK são(PMI,

2013):

• Avaliação da probabilidade e impacto, em que podem ser realizadas entrevistas ou

reuniões para avaliação das probabilidades e impactos dos riscos nos objetivos do

projeto.

• Matriz de probabilidade e impacto.

• Avaliação de qualidade dos dados sobre riscos, utilizado para avaliar o grau em que

os dados são úteis para que o risco possa ser devidamente gerenciado.



33

• Categorização de riscos, em que os riscos são categorizados de forma a determinar as

áreas mais expostas às incertezas do projeto.

• Avaliação da urgência dos riscos, que tratam-se de indicadores como a probabilidade

de detectar o risco, o tempo para produzir uma resposta ao risco, sintomas e sinais

de alerta ou a classificação do risco.

• Opinião especializada.

Segundo PMI (2013), o processo de Realizar a análise quantitativa de riscos é

realizado para os riscos de maior importância, identificados no processo de Realizar análise

qualitativa de riscos. Este processo tem como objetivo obter uma análise numérica do

efeito dos riscos nos objetivos gerais do projeto (HOSSEN; KANG; KIM, 2015). Dentre as

ferramentas e técnicas sugeridas pelo PMBoK para analisar quantitativamente os riscos,

encontram-se (PMI, 2013):

• Entrevistas.

• Distribuição de probabilidade.

• Análise de sensibilidade.

• Análise do valor monetário esperado.

• Modelagem e simulação.

O processo de Planejar resposta aos riscos trata-se das atividades para desenvolver

ações e opções para aumentar a probabilidade e impacto dos riscos positivos e diminuir a

probabilidade e impacto dos riscos negativos (PMI, 2013). Dentre as ferramentas e técnicas

sugeridas para este processo estão(PMI, 2013):

• Estratégias para riscos negativos ou ameaças: define quatro estratégias correspon-

dentes aos ńıveis de probabilidade e impacto: prevenir, transferir, mitigar ou aceitar.

• Estratégias para riscos positivos ou oportunidades: também define quatro estratégias

de acordo com os ńıveis de probabilidade e impacto, sendo elas: explorar, melhorar,

compartilhar ou aceitar.

• Estratégias de respostas de contingência: define estratégias a serem executadas

quando condições estabelecidas forem satisfeitas, como por exemplo, a ocorrência de

um evento ou marcos intermediários.

• Opinião especializada.
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Ao final do processo de Planejar Resposta aos Riscos, de acordo com PMI (2013),

deve-se atualizar o registro de riscos com as estratégias definidas, planos de contingência

definidos ou outras informações importantes para o tratar o risco adequadamente.

O processo de Controlar os riscos inclui a implementação dos planos de ação,

acompanhamento dos riscos, identificação de novos riscos e avaliação dos processos do

gerenciamento de riscos durante o projeto (PMI, 2013).

Dentre as ferramentas e técnicas do processo de Controlar riscos sugeridas no

PMBoK estão (PMI, 2013):

• A reavaliação de riscos, que trata-se da identificação de novos riscos e acompanha-

mento ou encerramento de riscos atuais.

• Auditorias de riscos.

• Medição de desempenho técnico.

• Análise de reservas.

• Reuniões.

2.3.2 Gerenciamento de riscos segundo ICB

O IPMA ICB trata a competência relacionada ao gerenciamento de riscos como

uma competência de Prática, que pode ser medida através dos seguintes indicadores de

competências (IPMA, 2015):

• Desenvolver e implementar um framework de gerenciamento de riscos: que descreve

que deve ser desenhado, desenvolvido e implementado um framework de gerenci-

amento de riscos que inclua as definições dos métodos utilizados para identificar,

categorizar, avaliar e tratar riscos considerando os padrões nacionais, internacionais

e da indústria e considerando também o gerenciamento de riscos da organização.

• Identificar riscos e oportunidades: que descreve que os riscos e oportunidades devem

ser identificados continuamente, através de técnicas e fontes de riscos, como por

exemplo lições aprendidas, literatura, estruturas anaĺıticas e seções interativas.

• Avaliar a probabilidade e impacto dos riscos e oportunidades: trata-se das tarefas de

análise qualitativa e quantitativa de riscos.

• Selecionar estratégias e implementar planos de resposta para endereçar os riscos

e oportunidades: inclui a responsabilidade de executar o processo para seleção e
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implementação de resposta aos riscos, como por exemplo evitar o risco, aceitar o

risco, remover a fonte do risco, mudar a probabilidade, mudar a consequência e/ou

compartilhar com terceiros.

• Implementar respostas, avaliar e monitorar os riscos e oportunidades: após estabe-

lecer respostas aos riscos identificados, deve-se então monitora-las para reavaliar

periodicamente as respostas, reavaliar os riscos, identificar novos riscos e reavaliar as

estratégias estabelecidas.

2.3.3 Gerenciamento de riscos segundo PRINCE2

O gerenciamento de riscos, segundo Office of Government Commerce (2009) através

do PRINCE2, trata-se de atividades continuamente executadas de forma a identificar,

analisar e controlar os riscos proativamente. Inclui também prover, aos tomadores de

decisão, um entendimento completo sobre os riscos, com suas causas, probabilidades,

impactos, prazos e escolhas para responder a estes riscos (Office of Government Commerce,

2009).

Para se implementar o gerenciamento de riscos com o PRINCE2, de acordo com

Office of Government Commerce (2009), deve-se inicialmente identificar poĺıticas e pro-

cessos da organização para gerenciamento de riscos, além de desenvolver a estratégia do

gerenciamento de riscos. A estratégia estabelece, principalmente, o registro da tolerância

ao risco, para definir quando deverão ser gerados os relatórios de exceção ao comitê diretivo

do projeto (Office of Government Commerce, 2009).

O procedimento para gerenciar riscos com o PRINCE2 é composto pelos seguintes

passos (Office of Government Commerce, 2009):

• Identificar o contexto: inclui obter as informações do projeto de forma a entender

seus objetivos e os riscos envolvidos. Inclui também a formulação da estratégia para

o gerenciamento de riscos.

• Identificar riscos: trata-se de identificar os riscos e entender o ponto de vista das

partes interessadas sobre estes riscos. Algumas técnicas sugeridas no PRINCE2 para

identificar riscos são: revisão das lições aprendidas, checklists de riscos, Brainstorming

e RBS.
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• Estimar riscos: estimativa utilizada para priorizar riscos em termos de probabilidade

e impacto. Algumas técnicas sugeridas no PRINCE2 para estimar riscos são: Árvore

de decisão e matriz de probabilidade e impacto.

• Calcular riscos: trata-se de avaliar o efeito causado pelos riscos em conjunto. Algumas

técnicas sugeridas no PRINCE2 para calcular riscos são: Análise do valor monetário

esperado e simulações, como a simulação de Monte Carlo por exemplo.

• Planejar: elaborar respostas para gerenciar os riscos espećıficos.

• Implementar: inclui as atividades para identificar se os planos de reposta aos riscos

estão sendo executados, monitorados e ações corretivas estão sendo tomadas quando

necessário. Alguns conceitos importantes para a implementar as respostas aos riscos

são a definição de Dono do Risco, que trata-se do responsável por gerenciar, monitorar

e controlar um risco espećıfico, e executor do risco, que trata-se do responsável pelas

ações a serem tomadas para responder a algum risco espećıfico.

• Comunicar: compreende as ações necessárias para comunicar continuamente os riscos

do projeto. PRINCE2 sugere alguns elementos para realização da comunicação, como

por exemplo: relatórios periódicos, relatórios de destaque, relatórios de fim de fase,

relatórios de final de projeto e lições aprendidas.

Para compor o documento do registro de riscos, são sugeridas no PRINCE2 algumas

informações, tais como:

• quem identificou o risco;

• quando ocorreu a identificação;

• descrição do risco, probabilidade e impacto do risco;

• estratégia de resposta ao risco;

• planos de ação;

• status do risco;

• dono do risco;

• executor do risco.
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2.4 Sazonalidade

Para ser efetivo, um método de análise de riscos em projetos deve considerar diversos

aspectos potenciais, tais como tecnológicos, mercadológicos, financeiros, operacionais,

organizacionais e de negócio (ALOINI; DULMIN; MININNO, 2007).

Além dos aspectos potenciais já citados anteriormente e que são de grande im-

portância para a análise de riscos em projetos, outra questão importante a ser considerada

pelo método de análise de riscos é a sazonalidade, que deve ser considerado indiretamente

associando-se a estes aspectos potenciais, ou diretamente quando influência o evento

causador do risco.

Segundo Passari (2003), define-se sazonalidade como flutuações periódicas que

apresentam um padrão de longo prazo constante e que, por exemplo, repetem anualmente,

semestralmente ou trimestralmente. Para esse autor, um exemplo de sazonalidade pode ser

um aquecimento da economia próximo ao fim do ano. Retomando os aspectos já citados

anteriormente de acordo com Aloini, Dulmin e Mininno (2007), é posśıvel inferir que

a sazonalidade causada pelo exemplo apresentado por Passari (2003) pode ter impacto

financeiro nos projetos e, portanto, ser considerado para análise de riscos

Uma implantação de um novo sistema ERP ou alteração de um sistema ERP

existente representam a entrega principal de projetos de implementação de ERP, quando

estes não são cancelados. Sabendo-se que os peŕıodos de freezing impedem a ocorrência de

mudanças normais nos ambientes de TI, riscos que impactem em atrasos nos projetos de

implementação de ERP precisam ser devidamente gerenciados para que datas de go-live

não ocorram dentro destes peŕıodos, caso contrário o projeto será paralisado até que o

peŕıodo termine. A ausência de conhecimento dos gerentes de projeto com relação riscos

relacionados a peŕıodos sazonais, tais como o freezing, podem prejudicar o gerenciamento

destes riscos, visto que, para o exemplo do freezing, impactos em pequenos atrasos nos

projetos de implementação de ERP podem ser mais cŕıticos quando somados a estes

peŕıodos.

Além do impacto em tempo intensificado pela influência de incertezas sazonais

nos projetos de implementação de ERP, outros impactos também devem ser mensurados

para demonstrar a real importância da sazonalidade na análise de riscos, visto que uma

mudança significativa no prazo de um projeto como este também poderia ocasionar em
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custos adicionais, perda de vantagem competitiva e até impactos negativos na reputação

do projeto frente as partes interessadas.
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3 Métodos de análise de riscos em projetos

A análise de riscos, que também é referenciada por alguns autores como avaliação

de riscos, trata-se de analisar os riscos obtidos no processo de identificação de riscos e

decidir qual ou quais riscos devem garantir uma resposta no próximo passo (MULCAHY,

2003).

Segundo Aloini, Dulmin e Mininno (2012c), a análise de risco pode variar de acordo

com o risco e a sua finalidade. Além disso, de acordo com Arashpour et al. (2016), dimensões

adicionais têm sido inseridas ao modelo tradicional de probabilidade e impacto. Além da

probabilidade e impacto dos riscos analisados individualmente, alguns autores estão optando

por analisar a interdependência entre os riscos de forma a obter informações mais assertivas

(SUBRAMANYAN; SAWANT; BHATT, 2012) (SHUPING et al., 2016) (GARBUZOVA-

SCHLIFTER; MADLENER, 2016) (MARLE; VIDAL; BOCQUET, 2013) (ODIMABO;

ODUOZA, 2014) (HU et al., 2013) (RAOOFPANAH; HASSANLOU, 2013) (HU et al.,

2012) (KUMAR; YADAV, 2015) (YET et al., 2016) (ALOINI; DULMIN; MININNO,

2012c) (ALOINI; DULMIN; MININNO, 2012a) (TAYLAN et al., 2014) (MOHAMMADI;

TAVAKOLAN, 2013) (ZEGORDI; NIK; NAZARI, 2012).

Existem diversos métodos de análise de riscos em projetos dispońıveis na literatura,

que são utilizados em diferentes contextos e em diferentes áreas. Neste estudo, como

forma de identificar e gerar uma lista de métodos utilizados para analisar riscos em

projetos, foi realizada uma revisão sistemática da literatura (RSL), que será detalhada

neste caṕıtulo. Além disso, alguns dos métodos de análise de riscos, sugeridos pelos

frameworks de Gerenciamento de Projetos e que não foram abordados como foco dos

trabalhos selecionados pela RSL, também serão detalhados neste caṕıtulo.

Diversos autores se referem aos métodos de análise de riscos como técnicas ou

ferramentas. Neste estudo, como forma de padronização dos elementos e comparação entre

eles, técnicas ou ferramentas serão referidos apenas como métodos.
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3.1 Revisão sistemática da Literatura

A RSL possui o objetivo de identificar, avaliar e interpretar todo o conteúdo

relevante para uma questão de pesquisa, área ou fenômeno de interesse (KITCHENHAM,

2004). Há três etapas principais (KITCHENHAM, 2004):

1. Planejamento: identificação das questões de pesquisa e elaboração do protocolo de

revisão.

2. Condução: seleção de estudos seguindo o protocolo.

3. Relatório: sumarização e análise dos resultados.

A questão de pesquisa definida para guiar a seleção de trabalhos relevantes foi:

Quais métodos estão sendo utilizados para análise de riscos em projetos?

As bases utilizadas para busca de trabalhos cient́ıficos estão dispońıveis na tabela

1, junto aos endereços de acesso na WEB.

Tabela 1 – Repositórios de artigos cient́ıficos utilizados.

Repositórios Endereços Eletrônicos
IEEE Xplore Digital Library http://ieeexplore.ieee.org

Science Direct www.sciencedirect.com
Scopus http://www.scopus.com

Fonte: Próprio autor.

O Peŕıodo de tempo considerado foi entre 2012 e 2017, visto que se deseja obter os

trabalhos mais atualizados sobre o tema.

Foram utilizados apenas strings de busca compostas pelas palavras-chave identifica-

das, considerando junções AND e OR e apenas na ĺıngua inglesa. A string foi composta por

palavras chave relacionadas a questão da pesquisa e que especificam o assunto procurado,

conforme a seguir:

(”Project risk analysis”OR ”Project Risk Assessment”) AND ”Project Risk Management”

Como critério de inclusão, serão selecionados estudos que apresentem a ava-

liação/aplicação de um método de análise de riscos de projetos, qualitativo ou quantitativo;

Os critérios de exclusão definidos para se considerar apenas trabalhos relevantes a

questão de pesquisa são:
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1. Trabalhos que não tratam de gerenciamento de riscos em projetos.

2. Trabalhos que, considerando os processos do Gerenciamento de Riscos do Framework

PMBoK, abordem métodos para atender a processos diferentes dos processos de

Análise Qualitativa de riscos e Análise Quantitativa de riscos.

3. Trabalhos que apresentem somente uma revisão da literatura.

4. Trabalhos que não fornecem o nome do método de análise utilizado.

5. Trabalhos duplicados.

6. Trabalhos sem o texto completo dispońıvel.

Como critério de qualidade, serão avaliados os detalhes do processo de execução do

método de análise de riscos considerado, de forma que seja posśıvel entender e reproduzir.

Para seleção dos trabalhos foram realizados os seguintes passos:

• Passo 1: leitura de t́ıtulos e abstracts.

• Passo 2: leitura de análise de resultados e conclusão.

• Passo 3: análise da qualidade dos artigos.

A figura 2 apresenta a quantidade de trabalhos exclúıdos pois não atingiram o

critério de inclusão, atingiram algum dos critérios de exclusão ou não atingiram o critério

de qualidade.

3.2 Métodos de análise de riscos identificados na RSL

Através da revisão da literatura realizada, foram identificados 17 diferentes métodos,

listados na Tabela 2. Nesta seção serão abordados cada um desses métodos obtidos como

foco dos trabalhos selecionados na RSL.

3.2.1 Analytic hierarchy process

O Analytic hierarchy process (AHP) é um método baseado em comparação por

pares, utilizado para elaborar uma escala de comparação entre diversos fatores analisados

(MARLE; VIDAL; BOCQUET, 2013). O método foi desenvolvido por T.L. Saaty (1980

apud Hossen, Kang e Kim (2015)) e, segundo Hossen, Kang e Kim (2015), trata-se de um

dos métodos mais populares para e poderosos de tomada de decisão. Segundo Zegordi, Nik

e Nazari (2012), o ponto crucial do AHP é permitir que um tomador de decisão estruture
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Tabela 2 – Métodos de análise de riscos em projetos e trabalhos relacionados

Método de Análise de riscos Trabalhos relacionados

Analytic Hierarchy Process (AHP) (SUBRAMANYAN; SAWANT; BHATT,
2012) (SHUPING et al., 2016)
(GARBUZOVA-SCHLIFTER; MA-
DLENER, 2016) (MARLE; VIDAL;
BOCQUET, 2013)

Bayesian Network (BN) (ODIMABO; ODUOZA, 2014) (HU et
al., 2013) (RAOOFPANAH; HASSANLOU,
2013) (HU et al., 2012) (KUMAR; YADAV,
2015)

Colored Petri Nets (CPN) (ALOINI; DULMIN; MININNO, 2012a)

Dynamic Bayesian Network (DBN) (YET et al., 2016)

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) (MOHAMMADI; TAVAKOLAN, 2013)
(ALOINI; DULMIN; MININNO, 2012c)
(ALOINI; DULMIN; MININNO, 2012a)

Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) (TAYLAN et al., 2014) (MOHAMMADI;
TAVAKOLAN, 2013)

Fuzzy Analytic Network Process (FANP) (ZEGORDI; NIK; NAZARI, 2012)

Fuzzy Expert COCOMO (Fuzzy ExCOM) (MANALIF et al., 2012)

Fuzzy Multiple Criteria Decision Making
(FMCDM)

(KUO; LU, 2013)

Fuzzy Technique for Order Preference by
Similarity to Ideal Solution (Fuzzy TOP-
SIS)

(ZEGORDI; NIK; NAZARI, 2012) (TAY-
LAN et al., 2014)

Importance-performance Analysis (IPA) (LóPEZ; SALMERON, 2012)

Integrated Index (II) (VALITOV; SIRAZETDINOVA, 2014)

Interpretive Structural Modeling (ISM) (ALOINI; DULMIN; MININNO, 2012c)

Matrix-based risk propagation model
(MRPM)

(FANG; MARLE, 2013)

Monte Carlo (MC) (AYALA-CRUZ, 2016) (ARASHPOUR et
al., 2016) (PURNUS; BODEA, 2013) (ACE-
BES et al., 2014a)

Relative Importance Index (RII) (HOSSEN; KANG; KIM, 2015)

Three Scenario Approach (TSA) (PURNUS; BODEA, 2013)

Fonte: Próprio autor.
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Figura 2 – Visão geral da seleção de artigos pela RSL

Fonte: Próprio autor.

visualmente, sob uma forma hierarquica, um problema envolvido com múltiplos atributos.

A hierarquia tem, pelo menos, os seguintes três ńıveis: foco ou objetivo geral do problema

(parte superior), múltiplos critérios que definem alternativas (parte média) e alternativas

concorrentes (parte inferior) (ZEGORDI; NIK; NAZARI, 2012). De acordo com Shuping

et al. (2016), a matriz de julgamentos introduzida no AHP analisa os relacionamentos

entre os diferentes fatores para identificar o peso de um fator com relação ao outro, que

em seguida são utilizados para identificar os valores de peso de cada fator com relação

ao objetivo escolhido para a análise. A escala de pesos proposta por T.L. Saaty relaciona

valores quantitativos para alguns significados de comparação, composta por 9 pontos de

comparação, apresentadas na tabela 3.

Dentre os trabalhos que utilizaram AHP para análise de riscos, Shuping et al.

(2016) apresenta a análise de riscos para projetos de construção de túneis flutuantes

de forma a identificar os principais fatores de risco associados a estes projetos. Outro

trabalho, realizado por Garbuzova-Schlifter e Madlener (2016), utiliza o AHP de forma

a realizar a análise de riscos explorando fatores e causas associadas com projetos de
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Tabela 3 – Significado dos julgamentos para matriz

Escala Significado

1 Comparado ao próximo fator, o fator anterior é igualmente importante.

3 Comparado ao próximo fator, o fator anterior é sutilmente mais importante.

5 Comparado ao próximo fator, o fator anterior é relativamente mais importante.

7 Comparado ao próximo fator, o fator anterior é muito importante.

9 Comparado ao próximo fator, o fator anterior é extremamente importante.

2, 4, 6, 8 A importância está entre duas escalas.

Fonte: Adaptado de Shuping et al. (2016).

Energy Power Contracting (EPC), executados na Rússia para prover medidas de forma a

maximizar a eficiência do uso de energia com o menor custo posśıvel. Para a realização da

análise, Garbuzova-Schlifter e Madlener (2016) utilizou dados obtidos de 36 questionários

respondidos por executores de projetos de EPC na Rússia, considerando as escalas da

tabela 3 para obter o julgamento destes especialistas.

3.2.2 Relative Importance Index

Diferente dos trabalhos de Shuping et al. (2016) e Garbuzova-Schlifter e Madlener

(2016), que utilizaram apenas o método AHP para análise de riscos, o trabalho de Hossen,

Kang e Kim (2015) utiliza a combinação dos métodos AHP com o método Relative

Importance Index (RII). Os autores utilizam o AHP para avaliar os impactos e o RII para

avaliar as probabilidades de ocorrência de fatores riscos, relacionados ao atraso de um

projeto de construção de planta de energia nuclear. O RII trata-se de um método estat́ıstico

para determinação de um ranking de diferentes fatores, utilizado por Hossen, Kang e

Kim (2015) para estabelecer um ranking de fatores de atraso baseado na probabilidade de

ocorrência fornecidas por especialistas.

A primeira parte do estudo realizado por Hossen, Kang e Kim (2015) foi projetada

com um questionário para comparação em pares da importância dos fatores de atraso,

no cronograma de construção de uma planta de energia nuclear. A segunda parte desse

estudo foi projetada para obter a frequência de ocorrência de fatores de atraso através do

RII, utilizando a escala de 0,1 e 0,9 categorizada da seguinte forma: muito baixa (0,1),

baixa (0,3), média (0,5), alta (0,7), muito alta (0,9) e intermediários (0,2;0,4;0,6; e 0,8).
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O estudo realizado por Hossen, Kang e Kim (2015) para análise de riscos utilizou

informações coletadas por questionários de 18 especialistas para analisar o impacto e a

probabilidade separadamente com AHP e RII. Ao final do estudo, foi obtido um ı́ndice de

riscos através da multiplicação do impacto e probabilidade medidos, alcançando assim um

ranking dos principais fatores de risco associados aos projetos de construção de plantas de

energia nuclear.

3.2.3 Simulação de Monte Carlo

Segundo Arashpour et al. (2016), a simulação de Monte Carlo trata-se de um

dos métodos mais sofisticados para realização de análise de riscos, utilizado para uma

grande variedade de problemas de risco tais como atrasos no cronograma e estrapolação

de custos. Assim como outros métodos quantitativos, a simulação de Monte Carlo é

baseada em teorias cientificas, que permitem entender e comprovar os riscos considerados

de maior impacto para os objetivos principais do projeto (AYALA-CRUZ, 2016). A

simulação de Monte Carlo trata-se de um método probabiĺıstico que utiliza um gerador

de números aleatórios uniformemente distribúıdos entre 0 e 1 e associados a uma função

de distribuição cumulativa (PURNUS; BODEA, 2013). Os resultados obtidos são então

utilizados para extrair a distribuição de probabilidade que descreve o comportamento da

variável estocástica que se deseja analisar (PURNUS; BODEA, 2013). De acordo com

Purnus e Bodea (2013), a aplicação prática da simulação de Monte Carlo nem sempre

é fact́ıvel pois as interações requerem um grande esforço computacional e uma grande

quantidade de tempo para preparação dos dados a serem inseridos para simulação. Isso

ocorre principalmente nos casos em que os projetos são grandes e possuem diversas

atividades e componentes de custo, o que não torna-se útil nos casos em que ações devem

ser tomadas a curto prazo.

No estudo realizado por Arashpour et al. (2016), foram coletados dados sobre as

atividades realizadas localmente e externamente em projetos de construção civil realizados

em duas empresas, junto com informações de progresso destes projetos. Em cada caso,

foram realizados testes utilizando-se o software @Risk e os autores concluem que projetos

h́ıbridos (com atividades realizadas localmente e remotamente) podem ter benef́ıcios a

partir da integração do gerenciamento de riscos nos dois ambientes.
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Outro estudo utilizando simulação de Monte Carlo foi realizado por Ayala-Cruz

(2016), para analisar projetos de desenvolvimento de novos produtos. Neste estudo, foram

identificados 11 riscos principais pela equipe do projeto analisado, devido a probabilidade

e impacto associados. Para realização da simulação, assim como realizado por Arashpour

et al. (2016), foi utilizado o programa @Risk, porém com dados históricos utilizados para

estimar as distribuições estat́ısticas e as correlações de todas as tarefas. Como resultado

da simulação, obteve-se os impactos causados em termos de duração e custo do projeto.

Diferente dos estudos de Arashpour et al. (2016) e Ayala-Cruz (2016), o estudo

realizado por Acebes et al. (2014a) utiliza a simulação de Monte Carlo em conjunto com

a técnica Earned Value Management (EVM), de forma a obter considerar a incerteza

do projeto para melhoria de seu controle. Neste estudo, a simulação permitiu introduzir

a variabilidade na análise da técnica EVM, de forma que as variâncias e ı́ndices de

performance que informam aos gerentes de projeto se o projeto está atrasado ou extrapolou

o orçamento passaram a informar, também, quando a estrapolação no orçamento está

dentro da variabilidade esperada (ACEBES et al., 2014a).

3.2.4 Fuzzy multiple criteria decision making

A lógica Fuzzy, segundo Zadeh (1965, apud MANALIF et al., 2012), foi criada para

servir como uma forma para lidar com a incerteza, imprecisão e problemas complexos

dif́ıceis de se resolver quantitativamente. Para realização de análises de riscos em projetos,

de acordo com Marmier, Gourc e Laarz (2013), a logica Fuzzy pode melhorar a precisão

das estimativas, aumentando a probabilidade de sucessos dos projetos através de um

gerenciamento de riscos eficaz.

Visto que na análise de riscos em projetos não é algo simples obter avaliações

quantitativas dos especialistas, métodos baseados em lógica Fuzzy estão sendo utilizados

na análise de riscos de forma a compensar este problema. Em grande parte dos casos, a

lógica Fuzzy é utilizada em conjunto com outros métodos de análise de riscos tradicionais,

tais como nos exemplos a seguir:

• AHP (TAYLAN et al., 2014; SUBRAMANYAN; SAWANT; BHATT, 2012).

• ANP (ZEGORDI; NIK; NAZARI, 2012).

• TOPSIS (TAYLAN et al., 2014) e (ZEGORDI; NIK; NAZARI, 2012).
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• Expert COCOMO (MANALIF et al., 2012).

• FMEA (MOHAMMADI; TAVAKOLAN, 2013).

Além de aplicado em conjunto com métodos tradicionais, a lógica fuzzy também foi

utilizada para introdução da abordagem Fuzzy multiple criteria decision making (FMCDM)

por Kuo e Lu (2013), que combina os métodos Consistent fuzzy preference relations (CFPR)

e Fuzzy Multiple Attribute Direct Rating (FMADR).

O FMCDM trata-se de uma abordagem criada por Kuo e Lu (2013) que é composta

pela implementação do método CFPR, utilizado para avaliar os impactos negativos dos

fatores de risco, e do método FMADR, utilizado para avaliar a probabilidade de ocorrência

dos fatores de risco. Segundo os autores, CFPR trata-se de uma abordagem para melhorar

e simplificar as operações realizadas no método AHP convencional. De acordo com Herrera-

Viedma et al.(2004, apud Kuo e Lu, 2013), a abordagem CFPR é utilizada para a construção

de matrizes de comparações por pares, criada para lidar com problemas de inconsistência

nas coletas de dados e diminuir o número de comparações necessárias para implementação

do método AHP. O método FMADR trata-se de um método proposto pelo autor para

avaliar os ńıveis de probabilidade dos riscos analisados, a partir das escalas Fuzzy usadas

por Chang e Wang (2009 apud KUO; LU, 2013) e Zhang e Lu (2003 apud KUO; LU, 2013)

e dispostas na Tabela 4.

Tabela 4 – Variáveis lingúısticas vs. Números fuzzy triangulares correspondentes

Definição Números Fuzzy triangulares correspondentes

Virtualmente certo (0,9; 1,0; 1,0)

Extremamente provável (0,7; 0,9; 1,0)

Muito provavel (0,5; 0,7; 0,9)

Provavel (0,3; 0,5; 0,7)

Mais provavel do que não (0,1; 0,3; 0,5)

Muito inprovável (0,0; 0,1; 0,3)

Extremamente improvável (0,0; 0,0; 0,1)

Fonte: Adaptado de Kuo e Lu (2013).

O estudo realizado por Kuo e Lu (2013) utilizou o FMCDM para avaliar 20 riscos

distribúıdos em 5 dimensões, envolvidos em um projeto de construção civil em áreas

metropolitanas.
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3.2.5 Fuzzy Expert COCOMO

Expert COCOMO é uma eficiente abordagem para o gerenciamento de riscos em

projetos de Software, que utiliza conhecimento e expertise obtidos de estimativas de

esforço já realizadas previamente (fatores de custo COCOMO) para analisar riscos em

novos projetos de Software (MANALIF et al., 2012). Entretanto, o método original não

consegue lidar efetivamente com imprecisão e incerteza das entradas estimadas em termos

lingúısticos. Neste sentido, Manalif et al. (2012) propõe o método Fuzzy ExCOM, que

combina a vantagem da técnica Fuzzy com Expert COCOMO. O agrupamento dos riscos

no Expert COCOMO estabelece que os riscos de software consistem em diversos riscos

relacionados com os fatores de custo COCOMO, tais como risco de tempo, risco de produto,

risco da plataforma, risco humano, risco de processos e risco de reutilização. A principal

melhoria obtida como o Fuzzy ExCOM é de que, geralmente, os parâmetros de entrada do

Expert COCOMO tratam-se de variáveis lingúısticas, tais como ”muito baixa”, ”baixa”,

”moderada”, ”alta”e ”muito alta”. Manalif et al. (2012) realiza um experimento com o

método sugerida utilizando dados de projetos de software realizados anteriormente com

COCOMO e, a partir das análises realizadas, tanto com somente o Expert COCOMO

como com Fuzzy Expert COCOMO, obteve uma maior sensibilidade nos resultados da

identificação, análise e priorização dos riscos utilizando a lógica Fuzzy.

3.2.6 Fuzzy AHP

O método Fuzzy AHP (FAHP), uma extensão do método AHP tradicional, é

utilizado para solucionar os problemas com julgamentos subjetivos e em termos lingúısticos

dos objetos analisados pelos especialistas (TAYLAN et al., 2014). De forma a construir

a matriz de comparação por pares, o método Fuzzy AHP foi utilizada por Taylan et

al. (2014) e Subramanyan, Sawant e Bhatt (2012) para determinar os pesos entre os

fatores analisados utilizando variáveis lingúısticas Fuzzy. Em ambos os estudos, os autores

buscaram analisar riscos em projetos de construção civil e dados obtidos através de

julgamento dos especialistas da área.
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3.2.7 Fuzzy Analytic Network Process

Diferente do AHP que é utilizado para solução do problema de independência

entre as alternativas ou critérios, o Analytic Network Process (ANP) tende a solucionar o

problema de dependência entre essas alternativas ou critérios (DAĞDEVIREN; YÜKSEL;

KURT, 2008 apud ZEGORDI; NIK; NAZARI, 2012). O ANP, introduzido por Saaty,

trata-se de uma generalização do AHP, pois permite uma complexa inter-relação entre

os atributos de cada camada (ZEGORDI; NIK; NAZARI, 2012). De acordo com Zegordi,

Nik e Nazari (2012), enquanto o AHP que considera o relacionamento unidirecional em

que apenas a importância de um critério determina a importância das alternativas, o

ANP considera uma rede complexa em que as importâncias das alternativas também

podem impactar na importância dos critérios. Além disso, os autores complementam que

a estrutura hierárquica unidirecional de cima para abaixo não é adequada para sistemas

complexos.

Através da inserção do Fuzzy no método ANP, algumas vantagens foram obtidas

com relação a utilização do ANP na forma tradicional, tais como(MIKHAILOV; SINGH,

2003 apud ZEGORDI; NIK; NAZARI, 2012):

• Melhoria na modelagem da ambiguidade e imprecisão associada a comparação por

pares.

• Menos exigência, cognitivamente, dos especialistas no julgamento.

• Reflexão adequada pelos tomadores de decisões, sobre a atitude para lidar com o

risco e o grau de confiança sobre a subjetividade das avaliações.

O método foi aplicado por Zegordi, Nik e Nazari (2012) para análise de riscos

em um projeto de planta de energia para cuidar da conversão de duas turbinas de gás

existentes para um ciclo combinado de operação. Nesse estudo, os autores conclúıram que

diferentes pesos dos subcritérios foram obtidos ao se considerar as dependências entre

eles. Além disso, segundo os autores, o método demonstrou ser uma abordagem adequada

quando os pesos e prioridades são imprecisos.
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3.2.8 Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

O método Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS),

proposto inicialmente Yoon e Hwang (1980), trata-se de um método de tomada de decisão

multicritério que baseia-se no conceito de seleção de alternativas que tenham a menor

distancia da solução positiva ideal e a maior distância de solução negativa ideal. Tanto

Taylan et al. (2014) quanto Zegordi, Nik e Nazari (2012) utilizaram o método com os

dados gerados pela aplicação de outro método, sendo que Taylan et al. (2014) aplicou o

método Fuzzy AHP anteriormente e Zegordi, Nik e Nazari (2012) aplicou o método Fuzzy

ANP anteriormente. Em ambos os trabalhos, o método Fuzzy TOPSIS utilizou-se dos

pesos gerados pelos métodos aplicados anteriormente para estabelecer então um ranking

de riscos.

3.2.9 Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis

O Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) trata-se de um método para identi-

ficação de todos os modos de falha dentro de um sistema, identificando as causas raiz,

avaliando os impactos das falhas e planejando ações corretivas. No método tradicional, as

prioridades de riscos são baseadas no Risk Priority Number (RPN), que pode variar de 1 a

1000 e obtido através da multiplicação da probabilidade de ocorrência, da severidade e da

detecção do risco, que podem variar de 1 a 10 (MOHAMMADI; TAVAKOLAN, 2013). No

estudo de Mohammadi e Tavakolan (2013) foi introduzido o Fuzzy junto ao método FMEA

para realização de análise de riscos, de forma a endereçar as limitações do método FMEA

tradicional ao prover um mecanismo simples e efetivo para análise de problemas. Além

disso, Mohammadi e Tavakolan (2013) também considerou a utilização do método AHP

para analisar em conjunto diferentes tipos de impacto como custo, tempo, qualidade e

segurança, a fim de se obter uma única variável de impacto. Por outro lado, como forma de

melhoria, Aloini, Dulmin e Mininno (2012a) sugere uma adaptação do método tradicional

FMEA inserindo uma variável adicional, referente a interdependência entre os riscos. Para

aplicação prática do método proposto, Mohammadi e Tavakolan (2013) implementou um

software na plataforma Matlab, e avaliou o método considerando um projeto de construção

de submarino, utilizando dados obtidos através de questionários.



51

3.2.10 Bayesian Network

O Bayesian Network (BN), também conhecido como Bayesian Belief Networks,

trata-se de um método para representação do conhecimento e reflexão sobre as condições

de incerteza, que tem se tornado incrivelmente popular para modelagem de domı́nios

complexos envolvidos com conhecimento e dados incertos(RAOOFPANAH; HASSANLOU,

2013; ODIMABO; ODUOZA, 2014). Segundo Hu et al. (2013) e Yet et al. (2016), BNs têm

sido exploradas em diversas práticas de gerenciamento de riscos, inclusive no gerenciamento

de riscos em projetos de desenvolvimento de software.

Uma BN consiste em um conjunto de nós (representando as variáveis) e um conjunto

de conexões direcionais (representando a influência de causalidade entre as variáveis)

(RAOOFPANAH; HASSANLOU, 2013). Segundo Kumar e Yadav (2015), através das

variáveis e das conexões definidas, o método provê uma representação através dos Directed

Acyclic Graphs (DAGs), que fornece uma estrutura para permitir realizar inferências ou

previsões. Os autores complementam que, para criação de uma BN, deve-se definir as

probabilidades de cada um dos nós, bem como as conexões existentes entre um pai e

um filho (com a direção da influência de causalidade). O BN é baseado no teorema de

Bayes, que fornece o estado das probabilidades de cada variável após considerar-se todas

as evidências dispońıveis(KUMAR; YADAV, 2015). De acordo com Kumar e Yadav (2015),

método BN consiste em duas partes:

1. Parte qualitativa: representa os relacionamentos entre as variáveis.

2. Parte quantitativa: especifica a distribuição da probabilidade associada a cada nó do

modelo.

Segundo Raoofpanah e Hassanlou (2013), à medida que a quantidade de nós e conexões

aumentam, o volume de cálculo necessário para encontrar a distribuição de probabilidade

combinada de cada nó aumenta exponencialmente, devido aos efeitos causados pelos

relacionamentos. Apesar disso, diversas ferramentas de software têm sido desenvolvidas

para construção de BNs, possibilitando performar o algoritmo de propagação em quantidade

de tempo razoável (RAOOFPANAH; HASSANLOU, 2013). Exemplos de softwares para

construção de BN são o software Netica, utilizado por Odimabo e Oduoza (2014), e o

software AgenaRisk, utilizado por Raoofpanah e Hassanlou (2013).
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3.2.11 Dynamic Bayesian Network

Diferente do método tradicional de BN, o método Dynamic Bayesian Network

(DBN) é utilizado por Yet et al. (2016) para calcular custos, benef́ıcios e Return of

Investment (ROI) considerando, além de outros fatores, os riscos envolvidos. O método

utiliza a incerteza e variabilidade dos fatores de riscos em conjunto com fatores econômicos,

de modo a realizar previsões em diferentes estágios do projeto(YET et al., 2016). Para

isso, o método considera a realização de estimativas do risco calculadas ao longo do

tempo comparadas com a estimativa inicial, ajustando-se os custos em função da previsão

inicial e das mudanças identificadas nas estimativas dos riscos(YET et al., 2016). Um dos

principais benef́ıcios identificado por Yet et al. (2016), aplicando o método em um projeto

de desenvolvimento de agricultura, foi de auxiliar os tomadores de decisão ao longo de

diversos estágios do projeto.

3.2.12 Colored Petri Nets

O Petri Net é um método gráfico utilizado para especificação, analise e desenho

de sistemas de eventos discretos (ALOINI; DULMIN; MININNO, 2012a). Apesar de

obterem sucesso em aplicações de problemas de diversos domı́nios, algumas desvantagens

restringem a aplicação em sistemas complexos grandes (ALOINI; DULMIN; MININNO,

2012a). Segundo Aloini, Dulmin e Mininno (2012a), com o objetivo de compensar essas

desvantagens, surgiu o Colored Petri Net (CPN), uma extensão da forma tradicional que,

segundo Zhou e Wu (2009 apud ALOINI; DULMIN; MININNO, 2012a), oferece uma

melhoria na descrição de pesos através de cores atribúıdas a tokens, locais e transições.

Através dos CPNs na análise de riscos, a consequência da grande força de interde-

pendência entre os fatores de risco por ocasionar em um efeito dominó, em que a ocorrência

de um evento nos estágios iniciais do projeto podem resultar no aparecimento de novos

fatores de risco (ALOINI; DULMIN; MININNO, 2012a).

Para o estudo de Aloini, Dulmin e Mininno (2012a), foi realizada a aplicação do

método para análise de riscos em um projeto de implementação de um novo ERP (Oracle)

realizado em uma empresa multinacional, que atua na área de Sistemas de Energia Elétrica

e Sistemas de Energia Alternativa. Utilizando-se o método Delphi, os autores solicitaram
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aos participantes que avaliassem qualitativamente a força das interações entre os próprios

fatores de risco e entre os fatores e efeitos do risco. A partir destas informações, foi então

gerada a CPN e permitiu-se calcular o Dependence Impact Index (DII) para estabelecer a

priorização dos riscos considerando a interdependência entre eles.

3.2.13 Importance-performance Analysis

O método importance-performance analysis (IPA) trata-se de um método que

combina a medida de importância de cada fator (que são os riscos no caso da utilização

para analisar riscos) e sua performance através de uma matriz de duas dimensões (LóPEZ;

SALMERON, 2012). Para a realização da análise de riscos utilizando o método IPA, no

estudo realizado por López e Salmeron (2012), foram considerados os julgamentos de

especialistas que utilizaram uma escala de 5 pontos para avaliação da probabilidade e

impacto de cada risco. Posteriormente, a partir dos retornos das avaliações obtidos pelos

questionários enviados aos especialistas, foram calculadas as médias de probabilidade e

impacto de cada risco gerar uma apresentação gráfica dos riscos, distribúıdos através de

seus valores em uma estrutura com 4 quadrantes. Os quadrantes consideraram as seguintes

combinações de probabilidade e impacto dos riscos:

• Quadrante 1 (alto impacto, alta probabilidade).

• Quadrante 2 (alto impacto, baixa probabilidade).

• Quadrante 3 (baixo impacto, baixa probabilidade).

• Quadrante 4 (baixo impacto, alta probabilidade).

O método foi utilizado por López e Salmeron (2012) para análise de riscos em

projetos de SI/TI. A partir das informações obtidas com a aplicação do método, foi

posśıvel prover informações úteis e facilmente interpretadas sobre quais riscos deveriam

ser priorizados em função da probabilidade e impacto.

3.2.14 Integrated Index

O método Integrated Index foi desenvolvido por Valitov e Sirazetdinova (2014)

para considerar a natureza hibrida dos riscos, probabilidades, consequências e controle dos

riscos. O método utiliza os seguintes indicadores para realização do cálculo: Probabilidade
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de ocorrência de um evento; resultados financeiros de um evento de risco; e capacidade

de influência na realização do evento de risco ou de suas consequências (VALITOV;

SIRAZETDINOVA, 2014). Segundo Valitov e Sirazetdinova (2014), o método é efetivo em

conectar o gerenciamento de riscos com os riscos de maior impacto e probabilidade. Por

outro lado, os autores explicam que o método não exclui a utilização de outros métodos

de análise de riscos e que a aplicação do método se limitou, através do estudo realizado, a

apenas projetos de estudo acadêmicos.

3.2.15 Interpretive Structural Modeling

O Interpretive Structural Modeling (ISM) trata-se de método suportado por com-

putador e baseado em processos Structural Modeling (SM), para construir e compreender

os fundamentos das relações entre variáveis em um sistema complexo (ALOINI; DULMIN;

MININNO, 2012c). O método prove uma forma estruturada para interpretação de um

grupo de julgamentos sobre quando e como essas variáveis estão relacionados no sistema

(ALOINI; DULMIN; MININNO, 2012c). Os processos SM geralmente operam como proces-

sos de aprendizagem interpretativa de um grupo de indiv́ıduos sobre um sistema(ALOINI;

DULMIN; MININNO, 2012c). Através da contribuição de diversos participantes com

dados, ideias, conhecimento e habilidades relacionadas ao sistema, os processos de SM

oferecem, por fim, uma melhoria de entendimento sobre esse sistema (LENDARIS, 1980

apud ALOINI; DULMIN; MININNO, 2012c).

Os métodos de SM se mostram promissores para utilização em projetos de ERP

pois fornecem aos gerentes(ALOINI; DULMIN; MININNO, 2012c):

• Um procedimento padrão e intuitivo para coleta e análise dos julgamentos de

especialistas sobre as dependências entre as variáveis selecionadas.

• Uma classificação das variáveis de acordo com os critérios de dependência e poder

de influência.

• Representação gráfica hierárquica dos elementos.

Por outro lado, com relação a caracteŕısticas não funcionais, os métodos de SM

(ALOINI; DULMIN; MININNO, 2012c):

• Podem incorporar dados emṕıricos quando dispońıveis (análise quantitativa) ou pode

trabalhar com dados subjetivos (análise qualitativa).
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• Suportam processos em grupo, é fácil de usar e facilita a comunicação.

No estudo realizado por Aloini, Dulmin e Mininno (2012c), foi aplicado o método

de análise de riscos em uma empresa multinacional que atua no campo de Sistemas de

Energia Elétrica e Sistemas de Energia Alternativa, em um projeto de implementação de

um novo ERP (Oracle).

3.2.16 Matrix-based risk propagation model

O método Matrix-based risk propagation model foi introduzido por Fang e Marle

(2013), baseando-se no método Design Structure Matrix (DSM). O método DSM foi

introduzido por Steward em 1981 e fornece uma representação visual, simples e compacta

de um sistema complexo, além de suportar soluções inovadoras para decomposição e

integração de problemas (BROWNING, 2001 apud FANG; MARLE, 2013). Atraves do

DSM, Fang e Marle (2013) cria uma estrutura matricial binária denominada de Risk

Structure Matrix (RSM), identificando se há ou não interação entre riscos identificados

através dos julgamentos de especialistas. Posteriormente, além da avaliação realizada do

impacto e da probabilidade de cada risco, são avaliadas também as forças entre as interações

dos riscos, considerando a probabilidade do risco em ser acionado pela ocorrência de outro

risco. Estas interações são tratadas, pelos autores, como probabilidades transitórias na

avaliação da relação direta de causa e efeito entre dois riscos, utilizadas para construir

uma Risk Numerical Matrix (RNM).

Ao final, Fang e Marle (2013) ainda realiza uma análise através do método Engi-

nestructure Analisys, considerando informações da RNM para prover medidas sobre os

riscos devido a sua posição e importância na matriz. Os autores aplicaram o método em

um projeto real de construção de infraestrutura para uma malha de trem, com duração de

10 anos. O método foi comparado ao método tradicional de análise por matriz de impacto

e probabilidade e diferentes riscos foram priorizados com relação ao método proposto e o

método tradicional.
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3.2.17 Three Scenario Approach

O método Three Scenario Approach, segundo Liberzon (1996 apud PURNUS;

BODEA, 2013)), trata-se de um método semi-probabilistico. Para aplicação do método,

de acordo com (PURNUS; BODEA, 2013), são realizadas três estimativas (otimista, mais

provável e pessimista), considerando-se os eventos de risco e os dados iniciais do projeto,

tais como duração, volume de trabalho, produtividade, cronogramas e recursos. A partir

destas estimativas, as curvas de probabilidade são geradas para prazos, custos e recursos

necessários para o projeto. Segundo Liberzon e Archibald (2003), estas estimativas são

utilizadas para definir as probabilidades desejáveis para alcançar as datas, custos e taxa

de utilização de recursos alvos do projeto.

3.3 Métodos de análise de risco descritos pelos Frameworks de Gerenciamento de Projetos

Nesta seção serão apresentados outros métodos de análise de riscos em projetos, que

não identificados pela RSL. Foram considerados, como base para a seleção destes métodos,

alguns dos métodos sugeridos pelo referencial teórico sobre Frameworks de Gerenciamento

de Projetos. Os métodos pesquisados são:

• Árvore de Decisão (PMI, 2013) (Office of Government Commerce, 2009) (IPMA,

2015).

• Análise do Valor Monetário esperado (PMI, 2013) (Office of Government Commerce,

2009).

• Entrevistas (PMI, 2013).

• Análise de Probabilidade (PMI, 2013).

• Matriz de Probabilidade e Impacto (PMI, 2013) (Office of Government Commerce,

2009).

• Análise de Sensibilidade (PMI, 2013) (IPMA, 2015).

3.3.1 Entrevistas

O método Entrevistas é descrito por PMI (2013) como um método para a coleta

e apresentação de dados. Segundo PMI (2013), o método se baseia na experiência dos
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entrevistados e em dados históricos para quantificar a probabilidade e o impacto dos riscos

nos objetivos do projeto, levando-se em consideração quais serão os tipos de informação

necessários para a análise de riscos planejada para ser realizada posteriormente a aplicação

desse método.

3.3.2 Matriz de Probabilidade e Impacto

Segundo PMI (2013), o método Matriz de Probabilidade e Impacto (MPI), conhe-

cido também por Grade de Probabilidade e Impacto, utiliza as avaliações de probabilidade

e impacto dos riscos para classificação dos riscos analisados. Esta matriz especifica as

combinações da probabilidade e impacto e oferece ranges de classificação de prioridade,

tais como prioridade baixa, média ou alta (PMI, 2013). Segundo Office of Government

Commerce (2009), a matriz é utilizada para priorizar ameaças e oportunidade qualita-

tivamente, considerando escalas de probabilidades medidas em termos de porcentagem

e escalas de impacto, escolhidas de forma a refletir o impacto do risco nos objetivos do

projeto. Em geral, de acordo com PMI (2013), os ranges de classificação dos riscos, que

especificam as prioridades baixa, média ou alta, são definidos pela organização através do

processo de planejamento do gerenciamento de riscos. Algumas vantagens da utilização do

método são(ŠKRTIć; HORVATINčIć, 2014):

• Permite a priorização dos riscos para a aplicação de outros métodos, como por

exemplo, os métodos de análise quantitativa de riscos.

• Reflete o ńıvel de tolerância ao risco.

Entretando, algumas desvantagens do método são(ŠKRTIć; HORVATINčIć, 2014):

• Não lida com outros fatores, como por exemplo urgência de riscos ou interdependência

entre os riscos.

• Os ranges de incerteza analisados para o risco podem exceder os limites previstos

inicialmente.

3.3.3 Análise do Valor Monetário esperado

O Análise do Valor Monetário esperado (AVME), segundo PMI (2013), trata-se

de um método estat́ıstico que, de acordo com Office of Government Commerce (2009),
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utiliza valores esperados de impactos monetários a partir de uma quantidade de riscos e

soma estes valores para alcançar um valor total. Segundo PMI (2013), são considerados

valores positivos para as oportunidades e valores negativos para as ameaças. No exemplo

apresentado por Office of Government Commerce (2009), é posśıvel observar que os

percentuais de probabilidade de ocorrência dos riscos são multiplicados com seus posśıveis

impactos, permitindo obter um resultado final do valor total esperado em termos de custos,

vide Tabela 5.

Tabela 5 – Exemplo da aplicação do AVME

ID do risco Probabilidade (%) Impacto
Monetário

Valor Monetário
Esperado

1 60 20 12

2 30 13 3,9

3 10 4 0,4

4 5 10 0,5

Valor Montário Esperado: 16,8

Fonte: Adaptado de Office of Government Commerce (2009).

3.3.4 Árvore de Decisão

Segundo PMI (2013), o método Árvore de Decisão (AD) apresenta estratégias

alternativas (representadas por nós de decisões) e elementos incertos (chamados de nós

de probabilidades), relacionados para auxiliar na tomada de decisões. Segundo Office of

Government Commerce (2009), que se refere a este método como Árvore de Probabilidades,

o método trata-se de representações de posśıveis eventos resultantes de circunstâncias, que

pode ser utilizada para prever um acontecimento quando é posśıvel avaliar as probabilidades

das circunstâncias através de, por exemplo, dados históricos estão dispońıveis.

3.3.5 Análise de Sensibilidade

O método Análise de Sensibilidade (AS), segundo PMI (2013): “examina até que

ponto a incerteza de cada elemento do projeto afeta o objetivo examinado quando todos os

outros elementos incertos são mantidos em seus valores de linha de base”. Segundo Škrtić

e Horvatinčić (2014), o método trata-se de uma das formas mais simples de se analisar
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riscos. Os autores complementam que, na prática, a análise é realizada apenas para aquelas

variáveis que têm grande impacto sobre o custo, tempo ou lucro, e para o qual o projeto

é mais senśıvel. A aplicação do método facilita a visualização da importância relativa

de uma variável no projeto, porém não é adequada para uma avaliação combinada das

variáveis (ŠKRTIć; HORVATINčIć, 2014).

3.3.6 Análise de Probabilidade

O método Análise de Probabilidade (AP), ou Distribuição de Probabilidade, é

utilizado para mensurar a ocorrência que um evento em um determinado peŕıodo(PMI,

2013). Segundo Škrtić e Horvatinčić (2014), o objetivo da análise é prever todas as posśıveis

probabilidades de progresso de um projeto, especificando individualmente a probabilidade

de cada variável para então analisar situações considerando todas as variáveis em conjunto

ou apenas uma delas.

A distribuição de probabilidade pode ser (ŠKRTIć; HORVATINčIć, 2014): normal,

exponencial, Weibull, Poisson, binomial, gamma, beta, t-distribuição, Pareto, etc. Na

Figura 3 é apresentado alguns exemplos de distribuição de probabilidade na duração de

atividades de um projeto.

Figura 3 – Exemplo de curvas de probabilidades de duração de uma atividade

Fonte: Adaptado de Arashpour et al. (2016).
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4 Metodologia de pesquisa

Este trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa qualitativa em que será utilizado o

método Delphi para que o objetivo seja atingido, pois, de acordo com Skulmoski, Hartman

e Krahn (2007) e Skinner et al. (2015), o método Delphi é adequado para aquisição de

recomendações de especialistas ao endereçar um problema de pesquisa em SI. Skulmoski,

Hartman e Krahn (2007) ainda complementam que o método é apropriado para confecção

de rankings de questões tecnológicas no gerenciamento de projetos de desenvolvimento de

novos produtos em SI, semelhante ao que está sendo proposto nesta dissertação. Neste

caṕıtulo será descrito o método Delphi, bem como os critérios utilizados para aplicação do

método neste estudo.

4.1 Método Delphi

Segundo Dalkey e Helmer (1963), o método foi criado originalmente a partir de um

projeto conduzido na The Rand Corporation e patrocinado pela Força Aérea dos Estados

Unidos, como forma de obter a opinião consensual confiável a partir de um grupo de

especialistas. De acordo com os autores, o método foi utilizado para alcançar seu objetivo

através de uma série de questionários intensivos e intercalados, com um feedback das

opiniões de forma controlada.

O Método Delphi envolve uma seleção de especialistas baseada em critérios pré-

estabelecidos e múltiplas rodadas de questionamento a estes especialistas (através de

questionário ou entrevista), aplicadas individualmente de forma a evitar o confronto direto

entre eles (DALKEY; HELMER, 1963).

De acordo com Skinner et al. (2015), o grupo de especialistas selecionados para

a aplicação do método é chamado de painel, que possui limitação de quantidade de

especialistas, mas que deve incluir pessoas com grande conhecimento e experiência na área

de conhecimento que está sendo avaliada.

Segundo Linstone e Turoff (2002), a repetição do questionamento permite um

retorno sobre as informações coletadas do grupo nas rodadas anteriores e a oportunidade

dos indiv́ıduos de modificarem e refinarem seus julgamentos.

A aplicação do questionário deve ser realizada separadamente aos participantes, de

modo a fornecer um alto grau de individualidade nas opiniões (LINSTONE; TUROFF,
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2002). De acordo com Skinner et al. (2015), o anonimato entre os participantes garante

mais respostas e resultados mais objetivos. Além disso, segundo Dalkey e Helmer (1963),

o confronto direto dos participantes, considerado em outros métodos, ocasiona uma

formulação precipitada das opiniões pelos participantes, repreensão a novas idéias, tendência

de se manter um ponto de vista ou predisposição a persuasão da ideia de um especialista

em função da opinião dos outros.

Na área de gerenciamento de riscos em projetos de SI, o método Delphi tem sido

utilizado principalmente para priorizar os fatores de risco envolvidos nesses projetos

(HUANG et al., 2004; SCHMIDT; LYYTINEN; KEIL, 2001; NAKATSU; IACOVOU,

2009). O método Delphi é adequado principalmente para estudos onde o objetivo é melhorar

o entendimento sobre problemas, oportunidades ou soluções (SKULMOSKI; HARTMAN;

KRAHN, 2007). Segundo (NAKATSU; IACOVOU, 2009), o método Delphi permite gerar

resultados que podem ser generalizados, o que não é viável quando não se possui recursos

adequados para utilização de estudos de caso ou entrevistas.

Nos trabalhos de Huang et al. (2004), Schmidt, Lyytinen e Keil (2001) e Nakatsu e

Iacovou (2009), a média da quantidade dos especialistas selecionados para aplicação do

método foi de 13 especialistas por painel, sendo no mı́nimo 7 especialistas e no máximo 21

especialistas. Além disso, segundo Skulmoski, Hartman e Krahn (2007), há uma grande

variabilidade também na quantidade de participantes nas dissertações de mestrado e teses

de doutorado analisadas em seu trabalho. Os autores complementam que o mı́nimo de

participantes dos trabalhos analisados foi de 8 participantes, enquanto que o máximo foi

de 345. De acordo com Wang e Prado (2015), as quantidade de especialistas considerado

para participação em dissertações tem maior prevalência na faixa de 11 a 21 membros

para o painel Delphi, quantidades que serão consideradas para seleção de especialistas

para o painel Delphi deste trabalho.

A seleção dos especialistas, de acordo com o método sugerido por Skinner et al.

(2015), pode ser realizada através dos seguintes passos:

1. Preparar uma knowledge resource nomination worksheet (KRNW), que fornece ao

pesquisador um modelo para categorização dos membros do painel com relação ao

conhecimento e/ou habilidades na área do estudo.

2. Revisar e selecionar especialistas desejáveis para a pesquisa, criando assim uma lista

de membros desejados.
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3. Entrar em contato com especialistas para solicitar a indicação outros especialistas

na área do estudo.

4. Criar um ranking de especialistas, de forma a identificar quais serão os mais adequados

no caso de se obter uma lista que exceda o limite máximo de especialistas desejado

para o painel.

5. Convidar os especialistas para tornarem-se membros do painel Delphi, provendo o

assunto da pesquisa, os procedimentos, requisitos de consentimento para participação

da pesquisa e compromisso esperado para participação satisfatória do painel.

Há diversas adaptações do método Delphi utilizada para diferentes finalidades e,

assim como no trabalho de Wang e Prado (2015), será utilizada para este trabalho a

adaptação proposta por Chaves, Mazzon e Souza (2012) e denominada de Método para

Obter e Analisar Rankings com Emprego da Técnica Delphi (MARD), que segundo os

autores, é composta das cinco etapas seguintes:

1. Etapa 1 - Esquematizar Painel: nesta etapa ocorre o planejamento do painel, com

definição de rodadas, temas de cada rodada e esboço do questionário a ser aplicado

em cada rodada.

2. Etapa 2 - Montar Grupo de Painelistas: esta etapa trata da identificação e seleção

dos convidados a participarem do painel. Para este estudo, serão realizados nesta

etapa os passos sugeridos por Skinner et al. (2015) e já apresentados anteriormente

nesta seção.

3. Etapa 3 - Preparar Rodada N do Painel: trata-se de preparar os questionários a

serem aplicados em cada rodada do Delphi. A primeira rodada, segundo Schmidt

(1997), trata-se de uma rodada exploratória em que os membros do painel colaboram

com a determinação de quais elementos são os mais importantes, na opinião deles,

para se responder ao questionamento. Para maximizar a chance de listar todos os

elementos mais importantes, os membros do painel são encorajados a informar a

maior quantidade posśıvel de elementos, enquanto que Schmidt (1997) recomenda

a solicitação de pelo menos seis elementos por cada especialista. Por outro lado,

Chaves, Mazzon e Souza (2012) sugerem que para as demais rodadas deve-se possuir

questões mais fechadas, pois devem focar no tratamento de elementos já introduzidos

em rodadas anteriores.
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4. Etapa 4 - Realizar Rodada N do Painel: esta etapa corresponde em encaminhar o

questionário a cada membro do painel, acompanhar e solucionar posśıveis dúvidas

existentes, obter o retorno das respostas e tabular estas respostas. Segundo Wang

e Prado (2015), o coeficiente de concordância W e a significância estat́ıstica deste

coeficiente devem ser verificados para avaliar a necessidade de realização de uma

nova rodada.

5. Etapa 5 – Elaborar Conclusões: esta última etapa consiste no preparo e na elaboração

das conclusões finais sobre os resultados obtidos no experimento.

Segundo Schmidt (1997), o método de Kendall mede a concordância da lista

ordenada a partir das priorizações realizadas pelos membros do painel. Os autores comple-

mentam que o método de Kendall é prefeŕıvel com relação a outros métodos pois oferece

uma solução única, que é fácil e simples de se aplicar.

Segundo Kendall e Smith (1939), o coeficiente de concordância W é calculado

através dos seguintes passos:

1. Soma-se os rankings atribúıdos por cada um dos membros do painel, separadamente

para cada um dos elementos.

2. Obtém-se a média dos rankings de cada elemento, somando-se os valores obtidos no

primeiro passo e dividindo-se pela quantidade de elementos.

3. Calcula-se a soma dos desvios padrão de cada elemento. O desvio padrão trata-se da

diferença entre o valor obtido no passo 1 e o valor obtido pelo passo 2, elevada ao

quadrado.

4. Por último, obtém-se então a coeficiente de concordância de Kendall W a partir da

formula a seguir:

W =
12S2

m2n (n2 − n)

em que:

• S = soma dos desvios padrão de todos os elementos

• m = quantidade de membros do painel

• n = quantidade de elementos avaliados no painel

Para determinação do grau de consenso a partir do coeficiente proposto por Kendall,

pode-se utilizar a interpretação dos valores dispostos na Tabela 6, considerados pelos
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pesquisadores na decisão de se prosseguir para mais uma rodada ou finalizar o painel a

partir dos últimos resultados obtidos.

Tabela 6 – Interpretação do coeficiente de concordância de Kendall

W Interpretação Confiança no ranking

Até 0,1 Concordância muito fraca Nenhuma

Entre 0,1 e 0,3 Concordância fraca Baixa

Entre 0,3 e 0,5 Concordância moderada Fraca

Entre 0,5 e 0,7 Concordância forte Alta

Entre 0,7 e 0,9 Concordância muito forte Muito alta

Fonte: Adaptado de Schmidt (1997)

4.2 Pesquisas que utilizaram Delphi em SI

Foram consultados e listados abaixo alguns trabalhos, descritos na literatura,

realizados na área de riscos em projetos de SI, em que:

• Huang et al. (2004) utiliza o método Delphi para identificar potenciais fatores de

risco em projetos de implementação de ERP.

• Schmidt, Lyytinen e Keil (2001) utiliza o método Delphi para listar os principais

fatores de risco envolvidos em projetos de software e determinar quais são os mais

importantes. A primeira rodada foi composta de um brainstorming para se identificar

os fatores de risco envolvidos nestes projetos, onde os participantes identificaram 53

os fatores de risco utilizados nas rodadas posteriores. As rodadas posteriores foram

realizadas considerando o consenso dos especialistas de forma separada por páıs, ou

seja, considerando um painel para cada páıs.

• Nakatsu e Iacovou (2009) utiliza o método Delphi para identificar, sob a perspectiva

de um cliente localizado nos Estados Unidos, os fatores de riscos mais importantes

em projetos de desenvolvimento de software realizados no próprio páıs e projetos

realizados fora do páıs.

A Tabela 7 apresenta as diferentes abordagens utilizadas por esses trabalhos:
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Tabela 7 – Abordagens utilizadas com Delphi na área de riscos em projetos de SI

(HUANG et al.,
2004)

(SCHMIDT;
LYYTINEN;
KEIL, 2001)

(NAKATSU; IA-
COVOU, 2009)

Número de rodadas 3 3 3

Número de painéis 1 3 2

Quantidade de mem-
bros participando no
último painel

7 11 (HKG), 13
(FIN), 21 (USA)

15 (Projetos
USA), 11 (Proje-
tos Offshore)

Fonte: Próprio autor

4.3 Modelo de pesquisa

O modelo de pesquisa que está esquematizado na Figura 4 servirá como base na

realização da pesquisa utilizando o método Delphi, para que sejam por fim identificados os

métodos de análise de riscos mais importantes para considerar as incertezas sazonais que

influenciam os projetos de implementação de ERP. Inicialmente, a partir da revisão da

literatura, são selecionados e listados os métodos utilizados para realização da análise de

riscos em projetos, que serão utilizados como apoio para a aplicação da primeira rodada do

método Delphi. Em seguida, utilizando o método Delphi, são identificados os métodos de

análise de riscos mais adequados para considerar as incertezas sazonais que influenciam os

projetos de implementação de ERP. Por fim, ainda utilizando o método Delphi, os métodos

selecionados no passo anterior são ordenados de acordo com seus ńıveis de importância.
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Figura 4 – Modelo de pesquisa

Fonte: Próprio autor

Para a seleção de métodos de análise de riscos que serão utilizados como apoio na

aplicação da primeira rodada do método Delphi, foram aplicados os seguintes procedimentos

a partir da lista de métodos obtidos na RSL e dispońıvel na Tabela 2:

1. Decomposição do método FMCDM, pois trata-se de um método criado pelo próprio

autor do trabalho e que é composto pelos métodos CFPR e FMADR.

2. Inclusão dos métodos ANP, TOPSIS e Expert COCOMO, pois tratam-se de métodos

tradicionalmente não Fuzzy que foram identificados na RSL apenas aplicados em

conjunto com a lógica Fuzzy.

3. Inclusão dos métodos descritos nos Frameworks de Gerenciamento de Projetos e

apresentados na seção 3.3.

Foi então obtida a lista de métodos da Tabela 8, que será utilizada como apoio

para a realização da primeira rodada do método Delphi, de forma a facilitar a seleção de

pelo menos seis métodos pelos participantes do painel, que não necessariamente deverão

ser extráıdos da lista.
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Tabela 8 – Lista de Métdos de análise de riscos em projetos

Método de Análise de riscos

Analytic Hierarchy Process (AHP)

Analytic Network Process (ANP)

Bayesian Network (BN)

Colored Petri Nets (CPN)

Consistent fuzzy preference relations (CFPR)

Árvore de Decisão (AD)

Dynamic Bayesian Network (DBN)

Análise do Valor Monetário Esperado (AVME)

Expert COCOMO

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP)

Fuzzy Analytic Network Process (FANP)

Fuzzy Expert COCOMO (Fuzzy ExCOM)

Fuzzy Multiple Attributes Direct Rating (FMADR)

Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (Fuzzy TOPSIS)

Importance-performance Analysis (IPA)

Integrated Index (II)

Interpretive Structural Modeling (ISM)

Entrevistas

Matrix-based risk propagation model (MRPM)

Monte Carlo (MC)

Análise de Probabilidade (AP)

Matriz de Probabilidade e Impacto (MPI)

Relative Importance Index (RII)

Análise de Sensibilidade (AS)

Three Scenario Approach (TSA)

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)

Fonte: Próprio autor.
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5 Cronograma de trabalho e resultados

Neste caṕıtulo serão apresentados os cronogramas de atividades realizadas até a

data de entrega da qualificação e o cronograma de atividades planejadas para após a

entrega da qualificação. Serão também apresentados os resultados parciais obtidos e os

resultados esperados para este estudo.

5.1 Cronograma de atividades realizadas

As atividades dispostas no cronograma da Tabela 9 já foram conclúıdas e são

compostas por:

• Realização das disciplinas. Realização das disciplinas obrigatórias e optativas

necessárias para atingir a quantidade de 48 créditos mı́nimos necessários para que os

alunos possam finalizar o curso.

• Aprovação no exame de proficiência. Obtenção da quantidade mı́nima de pontos

no Toefl Ibt, solicitados pelo PPGSI para que o aluno possa submeter o projeto para

qualificação.

• Revisão bibliográfica da literatura. Trata-se da apresentação do referencial

teórico da literatura sobre os conceitos importantes para a pesquisa, considerando

os assuntos de Riscos, ERP, Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento de Riscos

e Sazonalidade. Este pacote de atividades também inclui a revisão sistemática da

literatura sobre métodos de análise de riscos em projetos.

• Confecção e submissão de artigos na área. Como forma de destaque no meio

acadêmico, trata-se da confecção e submissão de artigos na área da pesquisa.

• Redação da Qualificação. Confecção e revisões periódicas do conteúdo necessário

para a realização da qualificação.

• Entrega da Qualificação. Marco que representa a entrega da qualificação antes

do prazo máximo.

• Realização do Exame de Qualificação. Apresentação e defesa da proposta de

trabalho.
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Tabela 9 – Atividades realizadas

Entrega Duração Ińıcio Fim
Realização das disciplinas 355 dias 01/03/2016 10/07/2017

Análise de Algoritmos e Estruturas
de Dados

90 dias 01/03/2016 04/07/2016

Preparação Pedagógica para Com-
putação

90 dias 01/03/2016 04/07/2016

Gestão Computacional de Processos
de Negócio

90 dias 02/08/2016 05/12/2016

Metodologia da Pesquisa em Siste-
mas de Informação

90 dias 02/08/2016 05/12/2016

Gestão de Projetos em Computação 91 dias 06/03/2017 10/07/2017
Aprovação no exame de proficiência 0 dias 02/03/2016 02/03/2016
Revisão bibliográfica da litera-
tura

230 dias 01/07/2016 18/05/2017

Conceito de risco 40 dias 01/07/2016 25/08/2016
Metodologias de gerenciamento de
projetos

40 dias 26/08/2016 20/10/2016

Processos de gerenciamento de riscos
em projetos

40 dias 21/10/2016 15/12/2016

Metodologia de pesquisa Delphi 40 dias 16/12/2016 09/02/2017
Revisão sistemática sobre métodos
de análise de riscos

70 dias 10/02/2017 18/05/2017

Artigos submetidos e aprova-
dos

71 dias 26/12/2016 03/04/2017

Artigo Contecsi 46 dias 26/12/2016 27/02/2017
Artigo WTDSI 25 dias 28/02/2017 03/04/2017

Redação da Qualificação 240 dias 01/07/2016 01/06/2017
Entrega da Qualificação 0 dias 01/06/2017 01/06/2017
Realização do Exame de Quali-
ficação

0 dias 10/07/2017 10/07/2017

Fonte: Próprio autor

5.2 Cronograma de atividades futuras

As atividades dispostas no cronograma da Tabela 9 não foram ainda iniciadas e

são compostas por:

• Ajustes da Qualificação. Ajustes no conteúdo submetido para qualificação, consi-

derando as sugestões apresentadas pela banca.

• Execução do método Delphi. Esta macroatividade é composta das etapas, desde a

seleção de membros para o painel Delphi até a realização da última rodada necessária

para alcançar o consenso dos participantes com relação a questão da pesquisa.
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• Seleção dos membros do painel Deplhi. Trata-se da realizar os passos para a

seleção dos membros do painel Delphi. Isto inclui identificar os melhores candidatos

e enviar os convites.

• Preparação do questionário de envio. Trata-se de preparar o questionário de

envio aos participantes para a coleta das oipniões. Inclui a seleção de informações a

serem enviadas e definição de campos de preenchimento.

• Preparação e realização da primeira rodada Delphi. Trata-se de enviar os

questionários e solucionar posśıveis dúvidas caso venham a surgir pelos membros do

painel. Nesta rodada o membro do painel deve sugerir pelo menos seis métodos para

responder ao questionamento.

• Preparação e realização da segunda rodada Delphi. Com os resultados da

primeira rodada processados, esta etapa trata-se de enviar a nova lista de métodos

aos participantes para que priorizem os métodos que consideram adequados para

responder ao questionamento.

• Preparação e realização da terceira rodada Delphi. Trata-se de enviar a

lista processada com os resultados da segunda fase para que os membros do painel

novamente priorizem por ordem de importância. Possivelmente, será necessária a

realização de mais rodadas, até que um ńıvel suficiente de consenso seja atingido.

• Preparação, análise dos dados e relatório final. Durante a aplicação do método

Delphi e até a entrega final da dissertação, serão processados e registrados os

resultados obtidos na dissertação a ser entregue para a defesa.

5.3 Resultados parciais

Até o momento, de forma a atingir o primeiro objetivo espećıfico, foi obtido a partir

da revisão da literatura um conjunto de métodos de análise de riscos em projetos, que

será utilizado como apoio para a seleção de métodos na primeira rodada do Painel Delphi.

Esta lista será utilizada como sugestão para que especialistas, durante a primeira rodada

de aplicação do Método Delphi, sejam solicitados a sugerir pelo menos 6 métodos mais

importantes para responder ao questionamento, não se limitando somente aos métodos

sugeridos por esta lista.
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Tabela 10 – Próximas atividades

Entrega Duração Ińıcio Fim
Ajustes da Qualificação 16 dias 10/07/2017 31/07/2017
Execução do método Delphi 160 dias 01/08/2017 12/03/2018

Seleção dos membros do painel
Delphi

30 dias 01/08/2017 11/09/2017

Preparação do questionário de envio 10 dias 12/09/2017 25/09/2017
Preparação e realização da primeira
rodada Delphi. Delphi

30 dias 26/09/2017 06/11/2017

Preparação e realização da segunda
rodada Delphi. Delphi

30 dias 07/11/2017 18/12/2017

Preparação e realização da terceira
rodada Delphi.

60 dias 19/12/2017 12/03/2018

Preparação, análise dos dados e re-
latório final

200 dias 12/09/2017 18/06/2018

Fonte: Próprio autor

A lista, que está dispońıvel na Tabela 8, possui 28 métodos utilizados para analisar

riscos em projetos, sendo que os participantes poderão considerar uma combinação de mais

de um método para serem aplicados em conjunto (um método qualitativo e um método

quantitativo, por exemplo). Esta lista será utilizada somente para a aplicação da primeira

rodada do método Delphi, visto que as rodadas posteriores serão utilizadas para alcançar

um consenso entre os participantes, sobre os melhores métodos de análise de riscos para

considerar incertezas sazonais em projetos de implementação de ERP.

Além disso, também foram submetidos e aprovados dois artigos em eventos de SI,

sendo que um dos artigos trata-se de um resumo desta proposta de estudo que foi aceito

no X WORKSHOP DE TESES E DISSERTAÇÕES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

(WTDSI). Detalhes sobre os artigo aceitos estão dispońıveis no Apêndice A

5.4 Resultados esperados

Como resultados deste estudo, espera-se alcançar um consenso entre os participantes

selecionados para aplicação do método Delphi, com relação aos métodos mais adequados

de análise de riscos para considerar incertezas sazonais em projetos de implementação de

ERP. Para que isso seja posśıvel, espera-se que a aderência dos participantes selecionados

para participar seja alta e tempestiva, de modo a permitir que a quantidade de rodadas

necessárias para que alcance um ńıvel suficiente de consenso entre os participantes.
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Ao final do experimento, será então obtida uma lista, em ordem de importância,

indicando quais são os métodos de análise de riscos mais adequados para se considerar

incertezas sazonais em projetos de implementação de ERP. A identificação destes métodos

será uma contribuição para que os gerentes de projetos de implementação de ERP consigam

gerenciar melhor os riscos envolvidos nestes projetos, que são influênciados por sazonalidade.

Além disso, como futuros trabalhos, sugere-se a adaptação de um dos métodos de análise

de riscos que foram identificados neste trabalho, de modo a aperfeiçoar ainda mais os

resultados da análise considerando os impactos da sazonalidade nos projetos.
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páginas 20 e 21.

MARLE, F.; VIDAL, L.-A.; BOCQUET, J.-C. Interactions-based risk clustering
methodologies and algorithms for complex project management. Anticipation of risks
impacts and industrial performance evaluation in distributed organizations life cycles,
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p. 201–208, 2014. Dispońıvel em: 〈https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.
0-84960844131&partnerID=40&md5=5c4e3d1588f6a00743efc4956f20e015〉. Citado 3
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RESUMO 

O gerenciamento dos riscos constitui um dos pontos fundamentais 

para o sucesso de projetos de implementação de ERP. Um aspecto 

que influencia significativamente os projetos e que deveria ser 

considerado na análise de riscos é a sazonalidade, apesar de ser 

pouco abordado na literatura. Neste sentido, este trabalho trata-se 

de uma dissertação de mestrado em andamento e que tem como 

objetivo geral realizar uma pesquisa qualitativa, baseada na 

técnica Delphi, para definir quais são os métodos de análise de 

riscos mais adequados para se analisar riscos em projetos de 

implementação de sistemas Enterprise Resource Planning (ERP) 

influenciados por incertezas sazonais.   

Palavras-chave 

Gerenciamento de risco, Projeto de implantação de ERP, 

Sazonalidade. 

ABSTRACT 

The risk management constitutes one of the fundamental points 

for the success of ERP implementation projects. An aspect that 

influences significantly the projects and should be considered into 

risk analysis is the seasonality, although this has been not 

discussed in the literature. In this respect, this work is a master 

dissertation in progress that has as its general objective to perform 

a qualitative research, based on Delphi technique, to define which 

are the risk analysis methods more appropriated to analyze risks in 

ERP implementation projects influenced by seasonal 

uncertainties.   

CCS Concepts 

• K.6.0 [MANAGEMENT OF COMPUTING AND 

INFORMATION SYSTEMS]: General—Economics • K.6.1 

[MANAGEMENT OF COMPUTING AND INFORMATION 

SYSTEMS]: Project and People Management techniques—

Management technique.  

 

Keywords 
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1. INTRODUÇÃO 
Muitas organizações em diversos países têm implementado 

sistemas ERP desde os anos 90, para obterem uniformidade das 

informações entre seus sistemas de informação e reformularem 

seus negócios [14]. Porém, segundo Standish Group [17], baseado 

nos resultados de grandes projetos de software obtidos a partir do 

CHAOS Report entre os anos de 2003 e 2012, apenas 6% dos 

projetos são finalizados com prazo, custo e implementação 

satisfatória. Esta análise mostrou também que 52% dos projetos 

foram considerados desafiadores, por terem extrapolado o 

orçamento, ultrapassado prazos planejados e/ou não obterem uma 

implementação satisfatória. Um destaque para esta análise é que, 

infelizmente, os projetos que representam os 42% restantes da 

análise foram considerados como falhos, pois foram cancelados 

ou finalizaram sem a utilização do sistema após implementação. 

De acordo com Tsai et al. [18], deficiências do planejamento e 

controle de riscos na implementação de ERP contribuem para as 

altas taxas de falha destes projetos, enquanto que um melhor 

entendimento do planejamento e controle dos fatores de risco 

podem ajudar aos gerentes de projeto a focar em áreas com alto 

potencial de riscos. 

Considerando a grande quantidade de riscos envolvidos com os 

projetos de implementação de ERP e a influência dos riscos no 

sucesso destes projetos, Project Management Institute (PMI) [6] 

sugere que ”é preciso fazer uma escolha consciente em todos os 

níveis da organização para identificar ativamente e buscar o 

gerenciamento eficaz dos riscos”. Segundo o PMI [6] o 

gerenciamento de riscos é realizado por meio de seis processos, 

que tem como objetivos ”aumentar a probabilidade e o impacto 

dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos 

eventos negativos no projeto”. Como consequência, a análise 

qualitativa e análise quantitativa de riscos, que são processos do 

gerenciamento de risco definidos por PMI [6], se mostram de 

fundamental importância para projetos de implementação de ERP 

e serão foco deste estudo. 

A análise de riscos, que também referenciada por alguns autores 

como avaliação de riscos, trata-se de analisar os riscos obtidos no 

processo de identificação de riscos e decidir qual ou quais riscos 

devem garantir uma resposta no próximo passo [10]. Para ser 

efetivo, um método de análise de riscos de projeto deve considerar 

diversos aspectos potenciais, tais como tecnológicos, 
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mercadológicos, financeiros, operacionais, organizacionais e de 

negócio [2]. Outra característica importante a ser considerada pelo 

método de análise de riscos é a sazonalidade, que deve ser 

considerada indiretamente associando-se a estes aspectos 

potenciais, ou diretamente quando influencia o evento causador 

do risco. 

Segundo Passari [13], a sazonalidade define-se como flutuações 

periódicas que apresentam um padrão de longo prazo constante e 

que, por exemplo, repetem anualmente, semestralmente ou 

trimestralmente. Passari [13] também cita que ”um aquecimento 

da economia próximo ao fim do ano” pode ser considerado como 

um exemplo de sazonalidade. Retomando os aspectos 

apresentados por Aloini, Dulmin e Mininno [2], é possível inferir 

que a sazonalidade causada pelo aquecimento da economia 

exemplificado por Passari [13] poderia impactar o aspecto 

financeiro e portanto ser considerado para análise de riscos de 

projetos. Considerando-se também que a sazonalidade pode 

impactar diretamente os eventos causadores do risco, ACEBES et 

al. [1] apresenta um outro exemplo em que o período de inverno é 

estudado como uma incerteza sazonal, que ameaça uma das 

atividades de um projeto devido ao risco de incidência de 

temperaturas abaixo de zero grau Celsius. Para Sistemas de 

Informação (SI), é possível demonstrar um exemplo de 

sazonalidade através do freezing, que conforme apresentado por 

Neubarth et al. [12], trata-se dos períodos em que somente 

mudanças emergenciais podem ocorrer no ambiente de tecnologia 

e que, no caso das instituições financeiras, acontece nos meses de 

novembro e dezembro devido a necessidade de processamento das 

informações de fechamento contábil e financeiro pelas empresas. 

Apesar da influência sazonal relacionada ao freezing, Neubarth et 

al. [12] não apresenta o assunto como sazonalidade. 

Com a utilização de métodos de análise de riscos que considerem 

incertezas sazonais em projetos de implementação de ERP, seria 

possível mensurar melhor a probabilidade e impacto dos riscos 

associados a estas incertezas e fornecer informações mais precisas 

para uma melhor tomada de decisão. 

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. Na 

Seção 2 é apresentado o problema de pesquisa e na Seção 3 a 

solução proposta para resolver o problema em questão. A Seção 4 

descreve o projeto para de avaliação da solução. Na Seção 5, são 

relatadas as atividades já realizadas. Para concluir, resume-se, na 

seção 6, as principais contribuições deste artigo. 

2. APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 
Os projetos de implantação de ERP possuem muitos riscos e o 

gerenciamento de riscos suporta: melhores decisões sobre 

planejamento e desenho de processos para prevenir ou evitar 

riscos; melhor planejamento de contingências para lidar com 

riscos e seus impactos; e melhor alocação de recursos e orçamento 

para os riscos [8]. Entretanto, os métodos de avaliação de riscos 

formais são raramente aplicados para o gerenciamento de riscos 

de projetos de TI complexos, tais como os projetos de 

implementação de sistemas de ERP [2]. Segundo Globerson e 

Zwikael [4], os gerentes de projeto possuem uma lacuna de 

conhecimento em relação as ferramentas e técnicas formais para o 

planejamento do gerenciamento de riscos em projetos. 

Por outro lado, aspectos que influenciam os projetos e seus riscos, 

assim como a sazonalidade, deveriam ser considerados por 

profissionais na análise de riscos de projetos de implementação de 

ERP. Entretanto, quando o assunto está relacionado a análise de 

riscos em projetos com influência de incertezas sazonais, não 

foram encontrados estudos e trabalhos relacionados a área de SI. 

Além disso, em relação aos trabalhos relacionados a análise de 

riscos em projetos, a maioria das pesquisas e trabalhos 

encontrados na literatura não estão relacionadas a SI, mas 

principalmente as áreas de engenharia e ciências ambientais. 

3. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 
Este trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa qualitativa com 

o objetivo de identificar na literatura os principais métodos de 

análise de riscos utilizados para tratar riscos em projetos de 

implementação de ERP. Esta relação de métodos funcionará como 

um guia, no qual os profissionais e os estudiosos da área possam 

ter acesso e, então, definir quais são os métodos mais adequados 

para o analisar riscos em projetos com influência de sazonalidade, 

alcançando assim o objetivo geral deste trabalho.  

Será utilizado neste estudo a técnica Delphi, que segundo 

Linstone e Turoff [9], pode ser caracterizada por um processo de 

comunicação em grupo estruturado, para que seja efetivo ao 

permitir que o grupo como um todo consiga lidar com um 

problema complexo. O processo de comunicação é possível 

através de contribuições de informações e conhecimentos pelos 

indivíduos, oportunidade de revisão das escolhas pelos indivíduos 

e pelo grau de anonimato entre as respostas dos indivíduos [9]. 

A técnica Delphi envolve uma seleção de especialistas baseada 

em critérios pré-estabelecidos e múltiplas rodadas de 

questionamento a estes especialistas (através de questionário ou 

entrevista), aplicadas individualmente de forma a evitar o 

confronto direto entre eles [3]. Segundo Linstone e Turoff [9], a 

repetição do questionamento permite um retorno sobre as 

informações coletadas do grupo nas rodadas anteriores e a 

oportunidade dos indivíduos de modificarem e refinarem seus 

julgamentos. Por outro lado, a aplicação do questionário 

separadamente aos participantes fornece um alto grau de 

individualidade nas opiniões [9]. 

De acordo com Skulmoski, Hartman e Krahn [16], o método 

Delphi é adequado principalmente para estudos onde o objetivo é 

melhorar o entendimento sobre problemas, oportunidades ou 

soluções. Além disso, os autores complementam que esse método 

de pesquisa demonstra-se ser flexível e apropriado para várias 

necessidades de SI. 

Na área de gerenciamento de riscos de projetos de SI, o método 

Delphi tem sido utilizado principalmente para priorizar os fatores 

de risco envolvidos nesses projetos [5, 15, 11, 7]. 

4. PROJETO DE AVALIAÇÃO DA 

SOLUÇÃO 
A identificação do método adequado para analisar riscos em 

projetos com influência de sazonalidade está relacionada com a 

execução das quatro fases detalhadas a seguir: 

 Na primeira fase será identificado, através de uma revisão 

sistemática da literatura, métodos utilizados para análise de 

riscos em projetos; 

 Na segunda fase será elaborado um instrumento com base 

nos métodos de análise de riscos levantados na literatura e 

listados em um modelo de referência da pesquisa, para 

aplicação da técnica Delphi; 

 Na terceira fase será identificado, com o apoio de 

especialistas, os métodos mais adequados para se analisar 

riscos considerando incertezas sazonais em projetos de 

implementação de ERP, aplicando-se o instrumento 

elaborado na segunda fase e analisando-se os resultados 

obtidos; e 



 Na quarta fase serão ordenados os métodos de análise de 

riscos conforme a importância atribuída pelos especialistas. 

Nesta fase serão também elaboradas as considerações finais 

da pesquisa. 

5. ATIVIDADES JÁ REALIZADAS 
Já foi realizada a revisão da literatura com objetivo de identificar 

os conceitos relevantes na área de gerenciamento de riscos, 

avaliando os principais frameworks utilizados na literatura para 

gerenciamento de riscos em projetos. Com base na revisão 

literária, foi iniciada uma revisão sistemática da literatura para 

identificar métodos utilizados para análise de riscos em projetos, 

que servirão como um guia para os profissionais e os estudiosos 

da área definirem quais são os mais adequados para se considerar 

a influência das incertezas sazonais. 

6. CONCLUSÃO 
Em geral, o estudo que será realizado pretende abordar os 

aspectos da sazonalidade em projetos de implementação de ERP, 

devido aos efeitos causados nos riscos deste tipo de projeto e por 

serem aspectos pouco explorados pela literatura. O trabalho 

apresentado por ACEBES et al. [1] com simulações de Monte 

Carlo, associado ao conceito de freezing apresentado por 

Neubarth et al. [12], mostram a importância de se considerar estes 

aspectos de sazonalidade ao analisar os riscos em projetos de 

implementação de ERP, visto que o planejamento ou 

replanejamento de atividades considerando os riscos influenciados 

pela sazonalidade é de suma importância para estes sejam 

evitados ou que os impactos sejam minimizados. Outra questão a 

ser abordada é a importância do gerenciamento de risco nos 

projetos de implantação de ERP, visto os métodos de avaliação de 

riscos formais são raramente aplicados segundo Aloini, Dulmin e 

Mininno [2]. 
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Abstract 

The management of risks is a fundamental point to the success of a project. To be effective, 

the risk analysis must consider a range of potential aspects, like technological, of market, 

financial, operational, organizational and from business. Unfortunately, the formal methods 

of risk assessment are rarely applied to the risk management of com complicated 

IT(Information Technology) projects, like the projects of Enterprise Resource Planning 

introduction. On the other hand, with a renewed focus on core business activities,  companies 

can no  longer  assume that  all  organizational  services  must  be provided and  managed  

internally. Competitive advantage may be gained when Information Systems products or 

services are produced more effectively and efficiently by outside suppliers. The main 

objective of this this article is to analyze the management of risk in projects of Enterprise 

Resource Planning implementation, accomplished by external advisory companies 

specialized in this business. 

Key-words: risks, outsourcing, project management. 

 

Resumo 

O gerenciamento dos riscos constitui um dos pontos fundamentais para o sucesso de um 

projeto. Para ser efetivo, a análise de riscos deve considerar diversos aspectos potenciais, 

tais como tecnológico, de mercado, financeiro, operacional, organizacional e de negócio. 

Infelizmente, os métodos de avaliação de riscos formais são raramente aplicados para o 

gerenciamento de riscos em projetos complexos de Tecnologia da Informação (TI), tais 

como os projetos de introdução de sistemas integrados de gestão. Por outro lado, com foco 

renovado em atividades de negócio no atual contexto, organizações não podem mais assumir 

internamente todos os serviços organizacionais. Vantagem competitiva pode ser obtida 

quando produtos ou serviços de sistemas de informação são produzidos com mais eficiência 

e efetividade por meio da terceirização. Este trabalho tem como objetivo geral analisar o 

gerenciamento de risco em projetos de implantação de sistemas integrados de gestão, 

realizado por consultorias especializadas no assunto. 

Palavras-Chave: riscos, terceirização, gerenciamento de projeto. 

  



14th International Conference on Information Systems and Technology Management – CONTECSI 

May, 24 to 26, 2017 - São Paulo, Brazil 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, as organizações fazem uso da Tecnologia da Informação (TI) para otimizar 

processos, diminuir custos, gerar informações e obter vantagem competitiva. Dentro desse 

contexto, Goodman e Ramer (2007) destacam que a terceirização é especialmente 

importante porque permite o fornecimento de recursos de TI como forma de ampliar as 

possibilidades de suprimento (sourcing). Apesar da importância do fornecimento 

terceirizado de serviços, o conhecimento adquirido com projetos terceirizados de TI, por 

meio do uso de boas práticas de gerenciamento e de lições aprendidas, ainda é baixo. Isso 

pode ser observado pelo baixo índice de sucesso de projetos de TI destacados pelo Standish 

Group (2014), no qual apenas 39% dos projetos obtiveram sucesso. Além disso, 59% dos 

projetos apresentaram variações inadequadas de custo, 74% variações inadequadas de prazo 

e 69% não contemplaram todo o escopo inicialmente solicitado.  

Os riscos envolvidos na terceirização tem sido alvo de estudo da literatura acadêmica. 

Segundo Willcocks, Lacity e Kern (1999), o crescimento da importância e do porte dos 

serviços e projetos terceirizados resultou em um aumento da preocupação com o 

gerenciamento dessas iniciativas e, notadamente, a questão da redução dos riscos. Como 

consequência, o estudo do risco de projetos de TI terceirizados se mostra importante na 

medida em que permite a redução da perda material e monetária para as organizações 

contratantes. Para Cohen e Young (2006), as organizações necessitam compreender melhor 

as estratégias de terceirização de serviços de TI e a importância da Área de TI neste processo. 

O gerenciamento dos riscos constitui um dos pontos fundamentais para o sucesso de um 

projeto. Segundo Taylor (2007), o gerenciamento de riscos tem sido reconhecido como uma 

área crítica no gerenciamento de projetos de TI, e muitos potenciais fatores de riscos têm 

sido identificados. Como consequência, o planejamento e a análise de risco, que são 

processos do gerenciamento de risco, se mostram de fundamental importância para projetos 

de TI terceirizados. Dentro desse contexto, este trabalho tem como objetivo geral analisar o 

gerenciamento de riscos em projetos terceirizados de implantação de sistemas integrados de 

gestão (ERP), gerenciados por consultorias especializadas no assunto. Para atingir este 

objetivo geral foram definidos três objetivos específicos: (1) elaborar a partir da literatura 

um modelo para análise de risco em projetos terceirizados de implantação de ERP; (2) 

descrever os processos de planejamento e análise de riscos em projetos de implantação de 

ERP em empresas privadas de grande porte; e (3) analisar os processos de planejamento e 

análise de riscos implantados pelas organizações em relação ao modelo elaborado. 

O artigo estrutura-se da seguinte forma: primeiramente a seção 2 e 3 sumarizam 

respectivamente a fundamentação teórica sobre processos e serviços terceirizados de TI e 

gerenciamento de riscos em projetos de TI. Em seguida, a metodologia empregada na 

pesquisa é descrita na seção 4, formando a base para a apresentação, análise e discussão dos 

resultados (seção 5). A seção 6 encerra o artigo com as conclusões dos resultados. 

2 PROCESSOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TI 

O referencial teórico é composto por tópicos acerca dos processos e serviços terceirizados 

de TI, e tópicos sobre gerenciamento de riscos em projetos de implantação de ERP. Esse 

referencial foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica. Nesta seção são abordados os 

tópicos relacionados aos processos e serviços terceirizados de TI. 

2.1 Tipos de Serviços Terceirizado 

Existem várias formas de classificar os recursos e as atividades de TI. Isso porque, a TI está 

presente na maioria das atividades organizacionais e é parte integrante de seus processos. 
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Adicionalmente, a crescente evolução tecnológica tem disponibilizado novos recursos 

tecnológicos para as organizações, e como consequência os fornecedores têm diversificado 

os serviços oferecidos às organizações. Essa diversidade permite classificar os serviços de 

TI em quatro categorias (Prado, 2005):  

(1) Infraestrutura. Representa o conjunto de serviços associados ao hardware ou a 

atividades de suporte a ele. Entres eles destacam-se: data center, redes, servidores, 

manutenção de hardware, helpdesk, redes, servidores, hospedagem, armazenamento, 

segurança, impressão, suporte técnico, entre outros. 

(2) Sistemas. Constitui o conjunto de serviços associados ao software. Entre eles destacam-

se:  aplicações, sistemas legados, sistemas integrados de gestão (ERP), desenvolvimento 

e manutenção de sistemas, processos de negócio, entre outros. 

(3) Planejamento e organização. Representa o conjunto de serviços relacionados ao 

planejamento, organização, direção e controle dos processos da área de TI. Entre eles 

destacam-se: plano diretor da área de TI, levantamento e diagnósticos, definição de 

metodologias, certificações, planos de contingência, entre outros. 

(4) Diversos. Representa os diversos serviços prestados à área de TI que não estão 

classificados nas categorias anteriores. Entre eles destacam-se: treinamento, editoração 

eletrônica, entre outros. 

Qualquer que seja o serviço de TI terceirizado, ele é formalizado por meio de contratos. 

Porém, os relacionamentos envolvidos em serviços terceirizados tem aspectos formais e 

informais. 

2.2 Processos Formais e Informais no Relacionamento da Terceirização  

A elaboração de um contrato não é suficiente para garantir o sucesso da terceirização. O 

relacionamento entre fornecedor e cliente desempenha um papel importante no resultado 

(Goles & Chin, 2005). Os contratos destacam o papel a ser desempenhado por cada uma das 

partes. Entretanto, eles são limitados pela incerteza do futuro desconhecido. Portanto, 

mecanismos extrajudiciais baseados na consciência e entendimento mútuo se tornam 

relevantes. Isso cria a expectativa de que o comportamento futuro irá continuar da mesma 

forma que o comportamento atual, ou seja, projetando para o futuro um modelo de trocas 

independentemente do contrato. 

Kern e Willcocks (2000) também estudaram a questão do relacionamento na terceirização 

da TI e desenvolveram um modelo a partir de teorias envolvendo o relacionamento entre as 

organizações e a teoria social das relações contratuais. Combinando essas teorias com 

pesquisas sobre terceirização da TI os autores desenvolveram o modelo apresentado na 

Figura 1, o qual é composto de três dimensões: Contexto, Interações e Comportamentos. 

As características informais da contratação podem ser representadas pela dimensão 

Comportamento. A presença desse conjunto de comportamentos pode influenciar a forma 

como clientes e fornecedores definem seus contratos. 

Entre os comportamentos destacados no modelo de Kern e Willcocks (2000), a confiança 

representa uma das mais abordadas na literatura. Para Barthélemy (2003), a confiança pode 

ser definida como a expectativa de que nem o cliente e nem o fornecedor irão obter vantagens 

mesmo que tenham oportunidade para isso. Ele avaliou o impacto do gerenciamento nos 

resultados da terceirização da TI e concluiu que: (1) os casos mais simples podem ser 

gerenciados apenas pelos aspectos contratuais; (2) a utilização apenas do papel da confiança 

só deve ser aplicada nos casos mais complexos e onde os contratos não consigam prever os 

eventos; e (3) quando a relação apresenta as duas características simultaneamente produz-se 
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um ciclo virtuoso no relacionamento de terceirização. Ou seja, o equilíbrio entre confiança, 

contrato formal e estruturas de controle conduz os projetos terceirizados a ciclos virtuosos, 

trazendo sucesso aos mesmos. 

 

Figura 1. Modelo de relacionamento da terceirização 

Fonte: adaptado de Kern e Willcocks (2000, p. 329)  

No caso da terceirização da TI, deve-se considerar as características específicas dos serviços 

de TI em relação a outros serviços terceirizados. Uma dessas características é a 

complexidade dos serviços de TI. 

2.3 Modelos de Terceirização 

Cohen e Young (2006) identificaram oito modelos de terceirização diferentes. Esses 

modelos de terceirização estão apresentados na Figura 2, em ordem progressiva de acesso às 

melhores capacidades e em ordem regressiva de controle sobre os serviços terceirizados de 

TI: 

(1) Serviços Internos. O serviço de TI é fornecido pelo pessoal interno a organização, e 

não há uma tentativa de padronizar os serviços através das diferentes unidades de 

negócios ou diferentes áreas geográficas; 

(2) Serviços Compartilhados. Cria-se uma área interna ou até mesmo uma nova empresa 

para fornecer serviços para toda a organização. A característica que diferencia este 

modelo do anterior é que essa nova área possui seus próprios lucros e prejuízos, onde 

cada unidade de negócio da organização paga para esta nova área pela utilização dos 

serviços; 

(3) Empresa Independente. Este modelo representa uma evolução do modelo de Serviços 

Compartilhados, pois é criada uma nova empresa que passa a oferecer serviços de TI, 

não só internamente, mas também para o mercado; 

(4) Terceirização Total. Neste modelo, a organização faz um contrato único com um único 

fornecedor externo para prover as atividades de TI. A adoção deste modelo aumenta a 

capacidade de execução das atividades de TI, pois o fornecedor, em geral, possui 

experiência no mercado; 

(5) Contratante Principal. A organização contrata um único fornecedor (o contratante 
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principal) para que forneça um conjunto de serviços, mas permite que este fornecedor 

subcontrate outros fornecedores com melhor capacidade na prestação dos serviços; 

 

Figura 2. Modelos de sourcing 

Fonte: adaptado de Cohen e Young (2006, p. 91) 

 (6) Aliança. Neste modelo, ao contrário do anterior, a organização cliente escolhe quais 

serão os fornecedores para cada serviço de TI, e, após isso, escolhe um fornecedor para 

gerenciar cada serviço terceirizado, tanto os que estão sobre sua responsabilidade, como 

os que estão sobre a responsabilidade dos outros fornecedores; 

(7) Terceirização Seletiva. Neste caso, a organização seleciona e gerencia todos os 

fornecedores. É o modelo mais intuitivo, pois a organização escolhe os fornecedores 

mais adequados para executar cada serviço que seja necessário, mas é o mais difícil de 

ser gerenciado; 

(8) Joint Venture. É categorizada como um modelo externo à organização, e pode ser 

considerado um modelo heterogêneo. Trata-se da criação, por dois ou mais parceiros, de 

uma nova organização de negócios. 

Uma vez identificado as características dos serviços terceirizados de TI, bem como as 

características dos relacionamentos terceirizados, resta identificar os riscos relacionados a 

terceirização. 

2.4 Riscos Relacionados a Terceirização da TI 

Um dos fatores mais importantes a se considerar no processo de terceirização é o risco. Há 

diversas definições de risco na literatura, e neste trabalho será adotada a definição do PMI 

(2013, p.310), que define o risco de um projeto como “um evento ou condição incerta que, 

se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto 

tais como escopo, cronograma, custo e qualidade”. Definições semelhantes podem ser 

encontradas em outros trabalhos (Aron, Clemons & Reddi, 2005; IRM, 2002; PMI, 2013; 

Westerman & Hunter, 2008).  

Nas organizações é possível encontrar diferentes tipos de riscos, que podem ter origem em 

fatores externos ou internos à organização. Fatores externos como a mudança constante no 

ambiente de negócios e o encurtamento de ciclos tecnológicos têm tornado os riscos um fator 

de grande influência no ambiente de negócios (Rovai, 2005).  
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Embora os riscos sejam eventos reais a sua análise se baseia muito mais na percepção da 

existência destes riscos do que na sua existência em si (Alencar & Schmitz, 2006). Por outro 

lado, a percepção depende de fatores culturais, do conhecimento acumulado e da experiência 

de vida, que se modifica no decorrer do tempo, entre outros fatores. Quando um avaliador 

não tem experiência anterior com um determinado fator de risco, ele tende a superestimar a 

probabilidade de ocorrência, assim como o impacto para a organização. Isso mostra a 

importância da análise de riscos dentro do contexto das organizações. Essa visão também é 

compartilhada por Willcocks, Lacity e Kern (1999). 

3 GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS DE TI  

Nesta seção são abordados os tópicos relacionados ao gerenciamento de riscos em projetos 

de implantação de ERP. Primeiramente são apresentados o gerenciamento de projetos e os 

frameworks mais destacados pela literatura e utilizados pelas organizações. Em seguida é 

apresentado o gerenciamento de riscos em projetos.  

3.1 Gerenciamento de Projetos 

Um projeto é definido como uma série de atividades relacionadas que visam gerar uma saída 

principal e necessitam de um período para sua realização (Davis, Aquilano & Davis, 2001). 

Cada projeto é único, temporário, necessita de recursos e visa atender a um cliente com 

determinada entrega (Mattos & Guimarães, 2005). O projeto pode ser dividido em fases, que 

são um conjunto de atividades relacionadas com o intuito de concluir uma entrega. As fases 

podem ser relacionadas entre si de diferentes formas (PMI, 2013): (1) relação sequencial, 

que indica que uma fase é seguida por outra, sendo que a primeira deve ser totalmente 

concluída antes do início da próxima; e (2) relação sobreposta, que indica que a atividade 

iniciada mais tarde pode iniciar antes do término da atividade anterior, criando uma 

sobreposição nas fases.  

As fases quando relacionadas formam uma cadeia de processos a serem seguidos para o 

andamento do projeto (PMI, 2013). Este conjunto de fases é conhecido como ciclo de vida 

de projeto, que pode ser classificado em: 

(1) Preditivos. São aqueles nos quais o escopo, o tempo e o custo exigidos para a entrega 

do projeto são definidos o mais cedo possível. 

(2) Iterativos e incrementais. São aqueles em que fases do projeto repetem atividades do 

projeto, conforme evolução do entendimento do produto. Cada iteração adiciona 

funcionalidades ao produto final do projeto e durante cada uma delas todas as atividades 

da gestão de projetos são executadas, concluindo uma entrega ao final. 

(3) Adaptativos. São projetados para reagir a altos níveis de mudança e envolvimento 

contínuo das partes interessadas. Estes ciclos são iterativos e incrementais, mas com 

iterações muito rápidas (normalmente levam de 2 a 4 semanas), mantendo-se fixos os 

recursos e o tempo. 

Há também a preocupação com o tipo de projeto que será gerenciado. Projetos de sistemas 

de informação (SI), por exemplo, possuem um teor técnico relacionado a software. Isto faz 

com que o gerenciamento de tais projetos esteja diretamente relacionado à técnica utilizada 

(Sene, 2010). Por essa razão, devem-se aplicar formas de gerenciamento condizentes com 

as necessidades e tipo dos projetos a se gerenciar. 

A seguir são apresentadas os framewoks mais destacados pela literatura e utilizados pelas 

organizações. 

3.1.1 PMI - Project Management Institute 
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O PMI instituiu uma série de boas práticas na área de gerenciamento de projetos 

consolidadas em um guia denominado PMBOK (Project Management Body of Knowledge), 

o qual possui diretrizes para o gerenciamento de projetos, (PMI, 2013). O PMBOK (PMI, 

2013) é dividido em dez áreas de conhecimento que são necessárias no gerenciamento de 

projetos (PMI, 2013): 

(1) Integração: é a área do conhecimento responsável pela conexão de todos os elementos 

do projeto de forma que tudo se desenvolva de forma organizada e conforme planejado.  

(2) Escopo: tema central deste trabalho, é a área de conhecimento que garante que todo o 

trabalho exigido, e somente este, seja aplicado para a completude do projeto.  

(3) Tempo: trata do cumprimento de atividades para atendimento do prazo estipulado para 

o projeto. É importante definir atividades, sequenciá-las, estimar recursos para executá-

las, estimar duração de cada uma das atividades, desenvolver e controlar o cronograma. 

(4) Custos: agrega processos de planejamento, estimativa, orçamento e controle de custos, 

de modo que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado. O 

gerenciamento de custos é possibilitado através de planejamento, estimação dos custos, 

determinação do orçamento e controle. 

(5) Qualidade: é importante para garantir que as expectativas em relação ao projeto sejam 

atendidas e pode utilizar diversas normas para estabelecer um padrão. Deve haver um 

planejamento de qualidade, além de garantia e controle da qualidade. 

(6) Recursos humanos: pessoas são essenciais para o sucesso do projeto e seu 

gerenciamento é fundamental para uma devida definição de funções, responsabilidades 

e relações hierárquicas do projeto em relação a tais recursos, criando um plano de 

gerenciamento de pessoal. 

(7) Comunicação: garante que todos os principais envolvidos e processos troquem 

informações de forma a garantir a integração e esclarecimentos necessários para o 

sucesso do projeto. 

(8) Riscos: podem representar ameaças ou oportunidades que, quando ocorrem, 

influenciam de forma negativa ou positiva o projeto. Pinto (2002) apresenta em seu 

trabalho uma lista com os principais riscos identificados durante o gerenciamento de 

projetos, com suas formas de mensuração e possíveis medidas mitigatórias. 

(9) Aquisições: descreve a área de conhecimento que trata de compras e aquisições de 

produtos, serviços ou resultados importantes para a realização do projeto. Deve haver 

um planejamento de compras, aquisições e contratações, seleção de fornecedores, 

administração e encerramento de contratos. 

(10) Partes interessadas: garante que sejam mapeadas todos as pessoas que possuam 

interesse no projeto e seus resultados. 

Para cada uma das áreas de conhecimento apresentadas o PMBOK (PMI, 2013) estabelece 

grupos de processos padronizados, por meio dos quais o projeto pode evoluir em cada uma 

das áreas de conhecimento. Os grupos de processos são: 

(1) Iniciação: preparação para andamento da fase do projeto em questão. 

(2) Planejamento: definição e refinamento de objetivos, definindo como o projeto deve 

seguir. 

(3) Execução: garantia de que o planejamento realizado na fase anterior ocorra conforme 

esperado, integrando os recursos necessários para tal. 

(4) Monitoramento e controle: identificação de variações do gerenciamento, 

providenciando ações corretivas ou replanejamentos, conforme necessário. 

(5) Encerramento: formalização da aceitação, concluindo uma fase, iniciando uma 

próxima, caso exista, ou até mesmo concluindo o projeto como um todo. 
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3.1.2 IPMA Competence Baseline 

O IPMA (International Project Management Association) publica um guia para 

gerenciamento de projetos baseados em competências (IPMA, 2006). Esse guia está divido 

em três conjuntos de competências que possuem 46 elementos que devem ser observados no 

gerenciamento de projetos: 

(1) Competência técnica. São 20: sucesso no gerenciamento de projetos; partes 

interessadas; requisitos e objetivos do projeto; risco e oportunidade; qualidade; 

organização do projeto; trabalho em equipe; resolução de problemas; estruturas do 

projeto; escopo e entregas; tempo e fases do projeto; recursos; custo e finanças; 

suprimentos e contratos; mudanças; controle e relatórios; informação e documentação; 

comunicação; processo de iniciação; e fechamento. 

(2) Competência comportamental. São 15: liderança; engajamento e motivação; 

autocontrole; assertividade; descontração; abertura; criatividade; orientação para 

resultados; eficiência; consulta; negociação; conflito e crise; confiabilidade; apreciação 

de valores; e ética. 

(3) Competência contextual. São 11: orientação do projeto; orientação do programa; 

orientação da carteira; implementação de projetos, programas e portfólios; organização 

permanente; negócio; sistemas, produtos e tecnologia; gestão de recursos humanos; 

saúde, riscos, segurança e meio ambiente; finanças; e legal. 

3.1.3 PRINCE2 - Projects In Controlled Environment 

O PRINCE2 é um framework para gerenciamento de projetos projetado e desenvolvido por 

um grupo de especialistas da Office of Government Commerce, no Reino Unido (OGC, 

2009). Ele pode ser aplicado no gerenciamento de projetos de qualquer tipo. 

Segundo a OGC (2009), o método PRINCE2 aborda o gerenciamento de projeto por meio 

de quatro elementos integrados: 

(1) Princípios. Os princípios são orientações obrigatórias e boas práticas que determinam 

se o projeto está sendo genuinamente gerenciado. São sete princípios: justificativa 

contínua do Negócio; aprender com a experiência; papéis e responsabilidades definidos; 

gerenciar por estágios; gerenciar por exceção; foco em produtos; adequar ao ambiente 

do projeto. 

(2) Temas. Os temas descrevem aspectos do gerenciamento de projeto que devem ser 

tratados continuamente e em paralelo ao longo de toda a duração do projeto. Também 

são sete temas: caso de negócio; organização; qualidade; planos; risco; mudança; e 

progresso. 

(3) Processos. Os processos são percorridos de acordo com as etapas ao longo do ciclo de 

vida do projeto. São sete processos: propor o Projeto (SU); dirigir o Projeto (DP); iniciar 

o Projeto (IP); gerenciar o limite de estágio (SB); controlar uma fase (CS); gerenciar a 

entrega do produto (MP); encerramento o Projeto (CP). 

(4) Ambiente do projeto. Refere-se ao uso apropriado do PRINCE2, ou seja, refere-se à 

adaptação do método ao contexto de um projeto específico. 

3.2 Gerenciamento de Riscos em Projetos 

Para Fransman (2000), risco pode ser considerado um evento ou condição incerta que, se 

acontecer, tem um efeito positivo ou negativo nos objetivos de um projeto. Assim, o 

gerenciamento de risco tem como finalidade aumentar a probabilidade e o impacto dos 

eventos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos adversos ao projeto. 

Os frameworks de gerenciamento de projetos possuem similaridades no tratamento dos 
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riscos do projeto. A seguir um resumo dos processos de gerenciamento de riscos para cada 

framework apresentado na seção anterior.  

3.2.1 Gerenciamento de Risco de Acordo com o PMI 

Segundo o PMI (20130 o gerenciamento de riscos é realizado por meio de seis processos: 

(1) Planejamento do gerenciamento de riscos. Trata das decisões relacionadas a como 

abordar e executar as atividades de gerenciamento de riscos de um projeto. Esse 

planejamento é influenciado por fatores ambientais da organização, ativos de processos 

organizacionais, definição do escopo do projeto, entre outros fatores. As técnicas mais 

utilizadas no planejamento do gerenciamento de riscos são basicamente reuniões com a 

equipe de projetos e a avaliação desses insumos. O plano de gerenciamento de riscos 

produzido ao final deste processo é atualizado em outras etapas do gerenciamento de 

riscos. 

(2) Identificação dos riscos. Serve para determinar quais riscos podem afetar o projeto, 

além de documentar as características desses riscos. Para isso, várias abordagens podem 

ser utilizadas, como a categorização dos riscos em listas de verificação e diagrama de 

causa e efeito. Como saída, o processo de identificação de riscos produz basicamente a 

lista dos riscos identificados. 

(3) Análise qualitativa dos riscos. Inclui métodos de priorização dos riscos identificados 

para ação adicional, como análise quantitativa dos riscos ou planejamento de respostas 

a riscos. Primeiramente são avaliadas a probabilidade e o impacto de cada risco 

identificado. A probabilidade é a chance de um evento ocorrer e o impacto trata do 

efeito potencial desse efeito nos objetivos do projeto. Isso é feito através de reuniões 

com a equipe de projeto e em alguns casos com a participação de especialistas externos. 

Em seguida elabora-se uma matriz de probabilidade versus impacto, para que os riscos 

possam ser priorizados. Como na maioria dos casos é inviável eliminar todos os riscos, 

a melhor estratégia é focar naqueles que tem maior probabilidade de ocorrência e maior 

impacto no projeto. 

(4) Análise quantitativa dos riscos. Após priorizar os riscos na análise qualitativa, realiza-

se a análise quantitativa dos riscos prioritários. Esta análise pode usar técnicas como 

Simulação de Monte Carlo e Árvore de Decisão para: quantificar os possíveis resultados 

do projeto e suas probabilidades; avaliar a probabilidade de atingir objetivos específicos 

do projeto; identificar os riscos que exigem mais atenção quantificando sua contribuição 

relativa para o risco total do projeto; e determinar a melhor decisão de gerenciamento 

de projetos quando algumas condições ou resultados forem incertos. 

(5) Planejamento de respostas aos riscos. Trata-se do processo de desenvolver opções e 

determinar ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do 

projeto. Esse processo aborda os riscos de acordo com sua prioridade, inserindo 

recursos e atividades no orçamento, cronograma e plano de gerenciamento do projeto, 

conforme necessário. As três principais estratégias usadas no planejamento de respostas 

a riscos são: prevenir, transferir e mitigar. Prevenir envolve efetuar uma mudança no 

gerenciamento do projeto, para que um risco adverso não venha a ocorrer. Transferir 

está relacionado a deixar que terceiros tenham a responsabilidade pelo risco. Mitigar 

está relacionado a reduzir a probabilidade ou o impacto de um risco até um limite 

aceitável.  

(6) Monitoramento e controle de riscos. É o processo de identificação, análise e 

planejamento dos riscos recém-surgidos, acompanhamento dos riscos identificados e 

dos que estão na lista de observação. Nesse processo são executadas atividades de 

reanálise dos riscos, monitoramento de planos de contingência e dos riscos residuais. 
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3.2.2 Gerenciamento de Risco de Acordo com o IPMA 

A gerenciamento de risco é um dos vinte elementos das competências técnicas. A gestão de 

riscos e oportunidades é um processo contínuo que ocorre em todas as fases do ciclo de vida 

do projeto, desde a ideia inicial até o fechamento do projeto (IMPA, 2006). O gerente de 

projeto é responsável por manter a si e a todos os membros da equipe do projeto trabalhando 

proativamente para alertar para riscos e oportunidades. 

O gerenciamento de riscos do elemento contém sete etapas (IMPA, 2006, p. 46): (1) 

identificar e avaliar riscos e oportunidades; (2) desenvolver um plano de resposta a riscos e 

oportunidades e tê-lo aprovado e comunicado; (3) atualizar os diferentes planos do projeto 

que forma afetados pelo plano de resposta a riscos e oportunidades; (4) avaliar a 

probabilidade de atingir os objetivos de tempo e custo e continuar fazendo isso durante o 

projeto; (5) continuamente identificar novos riscos, reavaliar riscos, planejar respostas e 

atualizar o plano do projeto; (6) controlar o plano de resposta ao risco e às oportunidades; e 

(7) documentar lições aprendidas e aplica-las a projetos futuros, e atualizar as ferramentas 

de identificação de riscos. 

3.2.3 Gerenciamento de Risco de Acordo com o PRINCE2 

A Gestão de Riscos é um dos sete temas descritos no PRINCE2, e considerado como um 

tema que deve ser tratado continuamente. O objetivo do tema Risco “é identificar, avaliar e 

controlar a incerteza e, como resultado, aumentar a capacidade de êxito do projeto” (OGC, 

2009, p. 81). 

A abordagem do PRINCE2 é composta por seis fases: (1) Princípios do Gerenciamento de 

Riscos, que devem ser observados em um contexto de projeto; (2) Gerenciamento de Riscos 

em Projetos, que trata das políticas e processos corporativos para gerenciamento de riscos; 

(3) Estratégia de Gerenciamento de Riscos, que descreve como o gerenciamento de riscos 

será incorporado nas atividades de gerenciamento de projetos; (4) Registro de Riscos, que 

tem como objetivo capturar e manter informações sobre todas as ameaças e oportunidades 

identificadas; (5) Procedimentos para Gerenciamento de Riscos, que descreve as atividades 

que devem ser executadas; e (6) Orçamento de Riscos, que define o montante de recursos a 

ser incluído no orçamento e reservado para financiar respostas aos riscos. 

A quinta fase do gerenciamento de risco (Procedimentos para Gerenciamento de Riscos) 

possui processos bem similares às do PMBOK. São ao todo cinco etapas, das quais as 

primeiras quatro são executadas sequencialmente e a quinta etapa (Comunicar) é executada 

em paralelo as quatro primeiras (OGC, 2009, p. 83). 

(1) Identificar. Obter informações sobre o projeto para entender os objetivos específicos 

que estão em risco e elaborar a estratégia de gerenciamento de riscos para o projeto. 

(2) Avaliar. Avaliar as ameaças e as oportunidades para o projeto em termos de 

probabilidade e impacto. 

(3) Planejar. Elaborar as respostas de gerenciamento especificas para as ameaças e as 

oportunidades identificadas. 

(4) Implementar. Garantir que as repostas planejadas aos riscos sejam acionadas. 

(5) Comunicar. Garantir que as informações relacionadas às ameaças e oportunidades 

sejam comunicadas dentro do projeto e externamente para as partes interessadas. 

4 MÉTODO DE PESQUISA 

Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos que foram aplicados à pesquisa. O 

primeiro item classifica o tipo de pesquisa. Os itens que se seguem descrevem o modelo de 
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referência da pesquisa, a estratégia e o escopo da pesquisa, e por último os procedimentos 

de coleta de dados. 

4.1 Tipo de Pesquisa 

Esta pesquisa caracteriza-se por ser um estudo exploratório de acordo com a classificação 

de Wrightman, Cook e Selltiz (1976), na medida em que busca aumentar o conhecimento do 

pesquisador acerca do fenômeno investigado, servindo como base para a formulação de 

problemas para pesquisa mais exata. Por isso, o planejamento de pesquisa foi flexível e 

permitiu a consideração de diferentes aspectos do fenômeno estudado: gerenciamento de 

risco realizado por consultorias terceiras no projeto de implantação de sistemas integrados 

de gestão (ERP). 

4.2 Modelo de Referência da Pesquisa 

Para constituir o modelo de referência desta pesquisa partiu-se da revisão bibliográfica sobre 

os processos e serviços terceirizados de TI e sobre o gerenciamento de riscos em projetos de 

TI, apresentados respectivamente nas seções 2 e 3. A apresentação deste modelo está 

dividida em dois tópicos: (1) Modelo de Pesquisa, onde são apresentados os construtos que 

o compõem, bem como as relações de influência; e (2) Variáveis, onde são descritos as 

variáveis operacionalizadas a partir dos construtos. 

4.2.1 Modelo de Pesquisa 

O modelo de pesquisa está esquematizado na Figura 3 e foi utilizado com o objetivo de 

analisar o gerenciamento de riscos na implantação de projetos de ERP. O modelo é composto 

por três grupos de construtos: 

 

Figura 3. Modelo de pesquisa 

Fonte: próprio autor 

(1) Modelo de relacionamento. Neste grupo estão inseridos os construtos que se referem 

ao relacionamento entre a empresa que gerencia o projeto, no caso uma consultoria 

externa, e a empresa cliente, ou seja, a empresa na qual será implantado o ERP. O 

relacionamento é representado por três construtos: contexto, interações e 

comportamentos. Esses três construtos influenciam os dois primeiros processos do 

gerenciamento de riscos: princípios do gerenciamento de riscos (3.1), e planejamento 

do gerenciamento de riscos (3.2). 

(2) Forma de terceirização. Este grupo representa os construtos relacionados aos 

elementos mais formais do processo de terceirização e que descrevem o tipo de 

Projetos de Implantação de ERP Gerenciado por Terceiros

3. Gerenciamento de Riscos em Projetos 

2. Serviço terceirizado

3.1 Princípios do gerenciamento de Riscos

3.2 Planejamento do gerenciamento de riscos

3.3 Identificação dos riscos

3.4 Análise qualitativa dos riscos

3.5 Análise quantitativa dos riscos

3.6 Planejamento de respostas aos riscos

1. Modelo de relacionamento

1.1 Contexto

1.2 Interações

1.3 Comportamentos

2.1 Tipo de serviço

2.2 Modelo de terceirização
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terceirização adotado. Essa caracterização da terceirização é composta por dois 

construtos: tipo de serviço, e modelo de terceirização. Esses dois construtos influenciam 

dois processos do gerenciamento de riscos: planejamento do gerenciamento de riscos 

(3.2) e identificação dos riscos (3.3).  

(3) Gerenciamento de riscos em projetos. Neste grupo estão representados os processos 

de gerenciamento de riscos em projetos. Esses processos foram consolidados a partir 

dos frameworks do PMI, IPMA e PRINCE2, apresentados na revisão da literatura. 

4.2.2 Variáveis  

O modelo de pesquisa foi operacionalizado por meio de 35 variáveis, conforme indicado na 

Figura 4. O modelo de relacionamento foi operacionalizado com três variáveis, serviço 

terceirizado com duas variáveis, e o gerenciamento de riscos em projetos com 30 variáveis. 

Atribuiu-se um código para as variáveis para simplificar o manuseio das mesmas. 

Processos Variáveis 

 Código Nome Código Nome 

Modelo de 

relacionamento  

M1 Contexto M3 Comportamentos 

M2 Interações   

Serviço terceirizado S1 Tipo de serviço S2 Modelo de terceiriza 

Princípios do geren-

ciamento de riscos 

G1 Contexto do projeto G3 Cultura 

G2 Estrutura G4 Partes interessadas 

Planejamento do 

gerenciamento de 

riscos 

G5 Metodologia G8 Frequência 

G6 Papeis e responsabilidades G9 Tolerância 

G7 Orçamento G10 Relatórios 

Identificação dos 

riscos 

G11 Lista de verificação G14 Registro 

G12 Documentação de entrada G15 EAR 

G13 Coleta de informações   

Análise qualitativa dos 

riscos 

G16 Probabilidade G19 Urgência dos riscos 

G17 Impacto G20 Riscos priorização 

G18 Matriz de probabilidade e impacto   

Análise quantitativa 

dos riscos 

G21 Análise quantitativa G24 Reserva de contingência 

G22 Técnicas quantitativa G25 Probabilidade de cumprir 

G23 Riscos quantificados   

Planejamento de 

respostas aos riscos 

G26 Estratégia de resposta ao risco G29 Atualização dos riscos 

G27 Plano de contingência G30 Designação 

G28 Atualização do plano   

Figura 4. Variáveis relacionadas ao gerenciamento de riscos em projetos  

Fonte: próprio autor 

Todas as variáveis foram definidas como ordinais em uma escala de três níveis. A definição 

das variáveis, bem como os critérios para classificar cada um dos processos do 

gerenciamento de risco estão apresentados na Apêndice A. 

4.3 Estratégia e Escopo da Pesquisa 

A estratégia de pesquisa adotada neste estudo foi o estudo de caso. Segundo Yin (2010), 

trata-se de método de pesquisa empírica que investiga fenômenos contemporâneos em seu 

contexto real, quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos e quando existem mais variáveis de interesse do que pontos de dados. 

Em um estudo de caso uma unidade de análise corresponde a um caso. Pode ser um evento, 

uma entidade, um indivíduo, ou até mesmo um processo de implantação em uma organização 

(Yin, 2010). Nesta pesquisa, a unidade de análise é o projeto de implantação de um ERP 

com gerenciamento de riscos realizado por uma consultoria externa.  
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O estudo foi desenvolvido em uma organização de grande porte do setor de varejo, pois nas 

empresas de grande porte a avaliação de risco possui mais relevância. Trata-se de uma 

empresa com negócio e operação no mercado brasileiro, e que concluiu o processo de 

implantação de um ERP. Fazem parte do escopo também, as empresas de consultoria 

especializadas em serviços de análise de riscos e de implantação de ERP, que prestaram 

serviço no projeto alvo da análise deste estudo. 

4.4 Coleta de Dados 

Os dados coletados são do tipo primário, ou seja, são aqueles que não foram antes coletados, 

estando de posse dos pesquisados, e cuja coleta tem o propósito de atender às necessidades 

da pesquisa. Os dados foram coletados no segundo semestre de 2016, e os métodos de coleta 

de dados utilizados foram: 

(1) Documentos. Os pesquisadores tiveram acesso a maior parte dos documentos gerados 

pelo projeto. Entre eles destacam-se: termo de abertura, plano de gerenciamento do 

projeto, plano de gerenciamento de risco, linha base de custo, linha base de cronograma, 

linha base de escopo e estrutura analítica de risco (EAR). Além desses documentos, 

também foram consultados documentos utilizados para comunicação entre a equipe do 

projeto, tais como mensagens de correio eletrônico, relatório de status do projeto, entre 

outros.  

(2) Entrevistas. Foram entrevistados os responsáveis pelos projetos de implantação de 

ERP nas consultorias responsáveis pela implantação, bem como alguns membros da 

equipe responsáveis pela análise de riscos.  

5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Foram avaliadas as 30 variáveis relacionadas ao gerenciamento de riscos em projetos 

apresentado no modelo de pesquisa, considerando os critérios definidos no Apêndice A. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1. Classificação dos processos de análise de risco. 

Processos   Variáveis  

Nome Classificação Código Nome Classificação(*) 

Princípios do 

gerenciamento de 

riscos 

Satisfatório 

G1 Contexto do projeto 3 

G2 Estrutura 2 

G3 Cultura 3 

G4 Partes interessadas 3 

Planejamento do 

gerenciamento de 

riscos 

Parcialmente 

satisfatório 

G5 Metodologia 3 

G6 Papeis e responsabilidades 3 

G7 Orçamento 2 

G8 Frequência 3 

G9 Tolerância 1 

G10 Relatórios 3 

Identificação dos 

riscos 

Parcialmente 

satisfatório 

G11 Lista de verificação 2 

G12 Documentação de entrada 3 

G13 Coleta de informações 2 

G14 Registro 3 

G15 Estrutura analítica de risco 2 

Análise qualitativa dos 

riscos 
Satisfatório 

G16 Probabilidade 3 

G17 Impacto 3 

G18 Matriz de probabilidade e impacto 3 

G19 Urgência dos riscos 2 

G20 Riscos priorização 3 

Insatisfatório G21 Análise quantitativa 1 
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Processos   Variáveis  

Nome Classificação Código Nome Classificação(*) 

Análise quantitativa 

dos riscos 

G22 Técnicas quantitativa 1 

G23 Riscos quantificados 1 

G24 Reserva de contingência 1 

G25 Probabilidade de cumprir 1 

Planejamento de 

respostas aos riscos 

Parcialmente 

satisfatório 

G26 Estratégia de resposta ao risco 2 

G27 Plano de contingência 1 

G28 Atualização do plano 3 

G29 Atualização dos riscos 3 

G30 Designação 2 

Legenda: (*) 1 = insatisfatório; 2 = parcialmente satisfatório; e 3 = satisfatório 

Fonte: próprio autor 

A classificação dos processos considerou os seguintes critérios: foram considerados 

processos satisfatórios aqueles sem variável insatisfatória e com pelo menos 50% das 

variáveis satisfatórias; processos insatisfatórios são aqueles com uma ou mais variáveis 

insatisfatórias e nos quais pelo menos 50% das variáveis são parcialmente satisfatórias ou 

insatisfatórias; e processos parcialmente satisfatórios são aqueles que não se classificam em 

nenhum dos níveis citados anteriormente. 

Entre as razões que justificam os resultados insatisfatórios obtidos nos processos de 

gerenciamento de riscos, destacam-se: 

(1) Ausência de uma análise quantitativa de riscos. Não foi realizada a análise 

quantitativa dos riscos devido principalmente à ausência de dados para suportar a 

análise e à falta de colaboração de partes interessadas que pudessem fornecer 

informações para a análise. Cabe destacar que o método utilizado para análise de riscos 

era próprio da consultoria contratada para a implantação do ERP. Esse método prevê 

que a abordagem da análise de riscos deve ser definida em conjunto com a empresa 

cliente, porém se limita a uma abordagem qualitativa. 

(2) Ausência de limites de tolerâncias. Não houve uma definição de limites de tolerância 

junto com as partes interessadas. A ausência destes limites influenciou o resultado 

insatisfatório da análise da variável tolerância, pois não considerou restrições de custos, 

cronograma, escopo e qualidade no planejamento do gerenciamento de riscos. 

(3) A ausência de planos de contingência. O método utilizado não apresentou planos de 

contingência para lidar com riscos. Cabe destacar que não houve demanda por parte da 

empresa cliente, ou demais partes interessadas envolvidas no projeto, para definição 

destes planos. 

Os processos de gerenciamento de riscos obtiveram uma pontuação 68 (soma das 

classificações das variáveis), numa escala de 30 a 90. Como consequência, pode-se atribuir 

uma classificação parcialmente satisfatória para o processo de gerenciamento de riscos como 

um todo. A apresentação dos resultados foi feita por variável e agrupada nos seis processos 

de gerenciamento de riscos. 

5.1 Princípios do Gerenciamento de Riscos 

Os princípios do gerenciamento de riscos permeiam todos os demais processos. Por essa 

razão, a avaliação satisfatória deste processo contribuiu para o resultado dos demais 

processos. Seguem abaixo os fatores considerados na análise das variáveis e por 

consequência do processo: 

G1 Contexto da organização. O contexto do projeto foi satisfatoriamente analisado pela 

equipe do projeto. Dentre os parâmetros considerados, destacam-se a estrutura 
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organizacional da empresa, os limites de atuação de cada área de negócio, localização 

das lojas e leis, normas, regulamentos definidos pela legislação brasileira. Outro 

parâmetro analisado foi a sazonalidade do faturamento da empresa cliente, que 

agravaria o risco de diminuição das receitas no período pós implantação (go-live), caso 

o go-live fosse realizado nos períodos de maior faturamento da empresa cliente. Esse 

fator de sazonalidade foi considerado como premissa para o planejamento do go-live, 

mas não foi considerado na avaliação dos riscos que poderiam gerar atrasos no 

caminho crítico do projeto e modificar a data de go-live. 

G2 Estrutura. A realização do gerenciamento de riscos do projeto limitou o planejamento 

apenas para o projeto, considerando a equipe alocada ao projeto, mas sem considerar 

a estrutura da empresa. 

G3 Cultura. Foram identificados fatores culturais e humanos que permitiram reconhecer 

limitações dos envolvidos no gerenciamento de riscos do projeto. A partir destas 

limitações, foi possível definir estratégias para lidar com os riscos, optando-se por 

aquelas mais eficazes. 

G4 Partes interessadas. Os resultados desta atividade atenderam às expectativas, pois foi 

contratado um serviço junto a outra consultoria externa para o gerenciamento de 

mudanças. Este serviço contou com profissionais com experiência nessa atividade, que 

fizeram rastreamento, formalização e comunicação das partes interessadas do projeto. 

Além disso, analisaram o grau de poder e interesse dos gestores das áreas afetadas pelo 

projeto. 

5.2 Planejamento do gerenciamento de riscos 

O planejamento do gerenciamento de riscos define como conduzir as atividades de 

gerenciamento dos riscos de um projeto (PMI, 2013), e por isso é de grande importância para 

se alcançar os resultados esperados do gerenciamento de riscos. No projeto analisado, este 

processo recebeu resultado parcialmente satisfatório, influenciado pelos seguintes fatores: 

G5 Metodologia. Foi utilizado integralmente o método da consultoria responsável pela 

implantação. Apesar desse método permitir um gerenciamento flexível dos riscos, ele 

não identificava o processo de análise quantitativa de riscos. 

G6 Papéis e Responsabilidades. Foi formalizada uma matriz de responsabilidade 

(RACI), e comunicada à equipe do projeto. Essa matriz foi confeccionada pela 

consultoria que forneceu o serviço de gerenciamento de mudanças. A matriz identifica 

papéis e responsabilidades, e foi validada pelos funcionários da empresa cliente, 

envolvidos no projeto. 

G7 Orçamento. Ausência de orçamento específico para implementação de resposta aos 

riscos e para definição de reservas de contingência. 

G8 Frequência. Frequência semanal de atualização do registro de riscos e geração dos 

relatórios.  

G9 Tolerância. Não houve coleta dos níveis de tolerância com as partes interessadas. A 

ausência desses níveis impactou na obtenção dos níveis de risco aceitáveis pela 

organização.  

5.3 Identificação dos riscos 

Para o processo de identificação de riscos, os seguintes fatores influenciaram a obtenção do 

resultado parcialmente satisfatório: 

G11 Listas de verificação de riscos. As listas de verificação consideradas para 

identificação dos riscos continham riscos relacionados a projetos de implantação de 

ERP. As listas de verificação foram obtidas pelos profissionais da consultoria que 
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realizou o gerenciamento de riscos a partir de informações de fora da empresa cliente, 

e não possuíam riscos relacionados com a área de atuação da organização alvo. 

G12 Documentação de entrada. Foram utilizados os documentos de contratos de 

aquisição dos serviços com os fornecedores, o plano de projeto, o plano de 

comunicação e o registro de partes interessadas como insumos para identificação dos 

riscos do projeto.  

G13 Coleta de informações. Como técnica de identificação de riscos, foram realizadas 

apenas entrevistas com os líderes das frentes de atuação. A divulgação do registro de 

riscos e documentação do planejamento foi realizada para todos os integrantes do 

projeto, porém não houve interesse de inclusão de novos riscos no registro de riscos 

por profissionais que não fossem os líderes das frentes.  

G14 Registro. O documento de registro dos riscos foi disponibilizado a todos os 

participantes do projeto em modo de leitura. Quando identificada a necessidade de 

ajuste, os responsáveis pelo gerenciamento de riscos eram demandados para a 

alteração do documento. 

G15 EAR. A Estrutura Analítica de Riscos foi desenvolvida apenas com um nível de 

categorização, separando em sete frentes de atuação do projeto: (1) gestão da mudança; 

2) ERP; (3) sistema de frente de loja; (4) migração de dados; (5) integrações; (6) 

solução fiscal; e (7) geral, contendo os riscos que não se enquadraram exclusivamente 

em alguma das categorias anteriores. 

5.4 Análise qualitativa dos Riscos 

O processo de análise qualitativa dos riscos foi classificado como satisfatório. Junto como 

processo princípio de gerenciamento de risco, foram os únicos avaliados como satisfatório. 

A análise qualitativa de riscos é um dos pontos fortes do método adotado pela consultoria. 

O resumo da avaliação das variáveis que compõem esse processo está descrito a seguir. 

G16 Probabilidade. Foi utilizado uma escala de classificação de cinco níveis para a 

probabilidade de ocorrência dos eventos de risco. A escala sugerida pelos consultores 

foi aceita sem ajustes pela empresa cliente e apresenta os seguintes níveis.  

(1) Raro. Evento pode ocorrer somente em circunstâncias excepcionais do projeto ou 

com uma probabilidade de ocorrência entre 5 e 15 por cento.  

(2) Improvável. Evento pode ocorrer em algum ponto do projeto ou com uma 

probabilidade de ocorrência maior que 15 por cento e até 25 por cento. 

(3) Possível. Evento deve ocorrer em algum ponto do projeto ou com uma 

probabilidade de ocorrência maior que 25 por cento e até 50 por cento. 

(4) Provável. Evento provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias do 

projeto ou com uma probabilidade maior que 50 por cento e até 85 por cento. 

(5) Quase certo. Espera-se que o evento ocorra na maioria das circunstâncias do 

projeto ou com uma probabilidade maior que 85 por cento. 

G17 Impacto. Foi utilizado uma escala de classificação de cinco níveis para o impacto 

causado pela ocorrência de eventos de risco. A escala sugerida pelos consultores foi 

aceita sem ajustes pela empresa cliente e apresenta os seguintes níveis: insignificante, 

baixo, moderado, significativo e alto. Esses impactos foram avaliados em relação a 

aspectos financeiros, de prazo, mudança nas diretrizes do projeto, interrupções nas 

atividades do projeto e reputação do projeto. 

G18 Matriz de probabilidade e impacto. Pode-se observar que foram considerados 

escalas de cinco níveis para a probabilidade e para o impacto dos riscos. A partir destas 

escalas foi obtida uma matriz de probabilidade 5x5, distribuindo-se os riscos por meio 

do resultado obtido da multiplicação da probabilidade pelo impacto. Os riscos foram 
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classificados e priorizados em quatro níveis conforme apresentado na Figura 5: baixo, 

médio, significativo e alto. 

G19 Urgência dos riscos. Urgência dos riscos baseada na classificação de priorização da 

matriz de riscos. 

 

Figura 5. Matriz de probabilidade e impacto 

Fonte: próprio autor 

5.5 Análise quantitativa de Riscos 

Todas as variáveis da análise quantitativa de riscos apresentaram resultado insatisfatório. 

Isso porque, nenhuma análise quantitativa foi realizada. O método utilizado pela consultoria 

responsável pela implantação (go-live) possui uma abordagem qualitativa bem detalhada, 

porém não adotava nenhuma iniciativa de análise quantitativa. 

5.6 Planejamento de Resposta aos Riscos 

O planejamento de resposta aos riscos foi avaliado como parcialmente satisfatório, 

influenciado principalmente pelos fatores a seguir: 

G26 Estratégia de resposta ao risco. As ações específicas para implementar essa 

estratégia eram verificadas somente no dia de atualização dos riscos. Isto 

impossibilitou uma atuação antecipada a possíveis atrasos ou outros desvios, 

dificultando o acompanhamento de ações estabelecidas a curto prazo. 

G27 Planos de contingência. Ausência de planos de contingência para os riscos do projeto.  

G28 Atualização do plano. Não foram aprovadas mudanças que afetassem o plano de 

gerenciamento de riscos.  

G29 Atualização dos riscos. Não foram aprovadas mudanças que necessitasse uma 

reavaliação dos riscos. 

G30 Designação. Foram considerados profissionais das áreas de negócio e externos ao 

projeto para assumir a responsabilidade por respostas aos riscos acordadas e 

financiadas. 

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados obtidos com o gerenciamento de riscos do projeto de implantação do ERP 

foram associados às características do modelo de relacionamento entre a organização cliente 

e a consultoria contratada, e também ao fornecimento do serviço terceirizado. As análises e 

discussões foram agrupadas em relação a essas duas associações representadas no modelo 

desta pesquisa. 

6.1 Modelo de Relacionamento e Gerenciamento de Riscos 
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As análises foram feitas rem relação às três variáveis do modelo de relacionamento. O 

contexto do projeto, bem como as interações facilitaram a obtenção dos resultados do 

gerenciamento de riscos. Entretanto, houve aspectos que se mostraram negativos. Entre eles 

se destacam a frequência das interações ficou abaixo do necessário e a comunicação por 

meio de e-mails se mostrou insuficiente para atender às necessidades do projeto. Com 

relação aos comportamentos, os aspectos associados ao comprometimento e à cooperação 

foram positivos e contribuíram para os resultados do projeto. As análises estão apresentadas 

a seguir. 

M1 Contexto. O contexto do projeto pode ser caracterizado pela experiência da 

organização cliente com projetos de TI. Havia uma área de projetos de TI anterior ao 

início do projeto analisado, com atuação em diversos projetos de TI. Devido à 

complexidade do projeto, quatro profissionais da área de projetos de TI da empresa 

cliente foram alocados analisado. Neste grupo havia profissionais com experiência de 

projetos de TI, conhecimento do ERP anterior e certificação em projetos. 

M2 Interações. As interações foram percebidas pelo envolvimento dos colaboradores no 

projeto, pelos bons canais de comunicação entre eles, e pela visão compartilhada. 

(1) Envolvimento dos funcionários. Apesar dos dados históricos de outros projetos 

realizados anteriormente na empresa cliente não terem sido disponibilizados, dois 

profissionais que participaram ativamente das reuniões semanais de 

gerenciamento de riscos. O envolvimento deles permitiu que a equipe do projeto 

tivesse informações históricas da empresa cliente. 

(2) Investimento em recursos. O monitoramento dos riscos foi realizado com 

frequência semanal, atendendo aos requisitos do método utilizado. Porém, não 

havia recursos disponíveis para verificação destes itens com frequência maior, o 

que dificultou o acompanhamento das ações de acordo com os prazos 

estabelecidos. O método utilizado especifica a ocorrência de pelo menos uma 

reunião por mês para rastrear a efetividade das ações de resposta ao risco que 

estão sendo tomadas. 

(3) Comunicação via status report. A comunicação, além de ocorrer via registro de 

riscos e relatórios detalhados, ocorria por meio de: (a) apresentações de status 

report que foram realizadas com frequência semanal, e com a participação do 

gerente de projeto designado pela empresa cliente ou patrocinador; e (b) 

comunicação das ações específicas via correio eletrônico aos responsáveis, para 

implementar a estratégia de resposta escolhida. 

O plano de comunicação detalhou as reuniões do projeto, porém não sugeriu outra 

forma de comunicação com as partes interessadas além da comunicação formal 

via correio eletrônico. Esse tipo de comunicação, isoladamente, não foi um meio 

de comunicação eficaz para o projeto. 

(4) Visão compartilhada. A visão dos riscos criados e gerenciados era alinhada entre 

os profissionais de gerenciamento de riscos e profissionais responsáveis pelas 

diversas frentes do projeto. Independente de acompanhar as reuniões de 

atualização de riscos, todos os profissionais do time do projeto possuíam acesso 

ao registro de riscos e poderiam sugerir correções e alterações sempre que 

identificada a necessidade. 

M3 Comportamentos. Dentre os comportamentos percebidos no projeto, dois deles se 

destacam: 

(1) Comprometimento. Os profissionais da equipe do projeto, responsáveis pelo de 

gerenciamento de riscos do projeto, possuíam canal aberto com o patrocinador 

para escalar eventuais planos de ação não cumpridos, ou para atuar em nível 
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hierárquico mais elevado no caso de riscos com urgência.  

(2) Cooperação. Não houve dificuldade, porque os líderes das frentes, que 

participaram das reuniões de gerenciamento de riscos não demonstraram 

dificuldade em atuar com a abordagem estabelecida para o gerenciamento de 

riscos. Os riscos classificados como “geral” eram discutidos com todos os líderes 

das frentes em diversos momentos. 

6.2 Serviço Terceirizado e Gerenciamento de Riscos 

As análises foram feitas rem relação às duas variáveis do serviço terceirizado. O tipo de 

serviço contratado (análise de risco) teve pouca prioridade em relação a outros, prejudicando 

os resultados do gerenciamento de riscos. Por outro lado, o modelo de terceirização teve 

contribuições negativas: o modelo adotado de terceirização seletiva tornou o gerenciamento 

de riscos mais complexo devido ao envolvimento de mais fornecedores. Além disso o 

processo de contratação prejudicou a disponibilidade das partes interessadas. As análises 

estão apresentadas a seguir. 

S1 Tipo de serviço. O tipo de serviço alvo do projeto pode ser classificado, conforme 

Prado (2005), como Sistema. Ou seja, trata-se da implantação de um sistema integrado 

de gestão. São serviços de TI que geralmente envolvem recursos financeiros elevados 

e apresentam importância significativa para a organização. Apesar disso, foi observado 

um nível baixo de importância atribuída ao gerenciamento de riscos do projeto, em 

comparação com outros serviços contratadas da mesma consultoria. Como 

consequência, a organização cliente atribuiu maior importância a outras atividades, 

como por exemplo, o acompanhamento do cronograma do projeto. Por essa razão, foi 

alocado apenas um dia por semana de um profissional para atuar na execução do 

gerenciamento de riscos. 

S2 Modelo de terceirização. O modelo de terceirização foi caracterizado pelo tipo de 

terceirização adotada no projeto, pelo processo de contratação e pelas características 

do contrato. 

(1) Terceirização seletiva. Foram contratados pela organização cliente serviços de 

implantação de ERP, migração de dados e solução fiscal com diferentes 

fornecedores, sendo que estes foram escolhidos pela organização cliente. O 

envolvimento de diferentes organizações tornou o gerenciamento de riscos mais 

complexo devido ao envolvimento de mais partes interessadas, pois cada 

fornecedor proveu um profissional para gerenciar sua equipe. Além disso, os 

serviços foram contratados em momentos diferentes e com eventuais dificuldades 

de negociação e aprovação, o que gerou mais fatores de riscos a serem 

controlados. 

(2) Processo de contratação. A contratação desse serviço ocorreu após a fase de 

planejamento do projeto e durante a fase de desenho, quando os profissionais já 

estavam mapeando os processos a serem utilizados pela organização cliente. 

Desta forma, houveram dificuldades na disponibilização das partes interessadas 

para colaborassem na identificação dos riscos, visto que outras demandas eram 

entendidas como prioritárias. 

(3) Contrato. O serviço de implantação do ERP foi acordado com base em preço fixo. 

Ou seja, foi estimada uma quantidade de horas com base no planejamento inicial. 

Essa quantidade de horas foi negociada por um preço fixo, o que dificultou a 

implementação de estratégias de resposta ao risco que impactassem este 

planejamento. Isto porque, quaisquer mudanças deveriam ser negociadas para que 

tivessem muito pouco impacto no orçamento do projeto.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi analisar o gerenciamento de riscos em projetos terceirizados de 

implantação de sistemas integrados de gestão (ERP), gerenciados por consultorias 

especializadas no assunto. Para isso, foi realizado um estudo de caso uma organização de 

grande porte do setor de varejo. A pesquisa tem limitações das quais podem ser destacadas: 

a aplicação de um estudo de caso não permite a generalização dos resultados; e parte das 

evidencias foram obtidas por meio de entrevistas, interpretadas pelos autores deste artigo e, 

portanto, apresentam um grau de subjetividade. 

A partir deste estudo pode-se observar que o relacionamento entre a organização cliente e as 

consultorias contratadas para o projeto, bem como o modelo de terceirização e a forma de 

contratação, influenciaram o resultado do gerenciamento de riscos do projeto. Apesar do 

projeto ter conseguido um resultado parcialmente satisfatório em termos de gerenciamento 

de riscos, fruto da experiência e colaboração entre dos profissionais envolvidos, dois 

aspectos negativos no processo de gerenciamento de riscos merecem destaque. Primeiro, foi 

a falta de análise quantitativa de riscos. Dado o porte do projeto e a complexidade de lidar 

com inúmeras variáveis, a análise quantitativa deveria ter sido considerada para 

determinados eventos. Segundo, a implantação de um ERP afeta praticamente todos os 

processos administrativos da organização, e por essa razão sua implantação (go-live) se 

beneficia em função de ser executada em datas específicas. Além disso, empresas da área de 

varejo tem seu faturamento fortemente influenciado por aspectos sazonais. Dessa forma, o 

caso estudado permitiu identificar a importância de considerar aspectos sazonais e datas 

especificas relacionadas ao negócio da organização no planejamento de riscos em projetos 

de implantação de ERP. 

A conclusão deste trabalho sugere a necessidade de se aprimorar o gerenciamento de riscos 

em projetos de ERP, considerando projetos com envolvimento de terceiros, bem como de 

organizações com negócios influenciados por sazonalidade. Sugere ainda, que o 

gerenciamento de riscos, nesses casos específicos, poderia se beneficiar de uma análise 

quantitativa de riscos que permitisse analisar os benefícios de se executar o go-live em datas 

favoráveis para o negócio da organização. 
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As 30 variáveis que compõem o modelo de pesquisa foram definidas como variáveis ordinais 

contendo três níveis: insatisfatório, parcialmente satisfatório e satisfatório. A seguir estão 

descritas as variáveis e os critérios para classifica-las nos três níveis.  

(G1) Contexto do projeto: parâmetros externos e internos do contexto em que a 

organização está inserida, a serem levados em conta pelo gerenciamento de riscos. 

(G2) Estrutura: desenho da estrutura de gerenciamento de riscos, considerando a 

organização e o contexto em que ela está inserida; 

(G3) Cultura: fatores culturais e humanos, a serem levados em conta para o 

gerenciamento de riscos. 

(G4) Partes interessadas: identificação das partes interessadas do projeto. 

(G5) Metodologia: utilização de uma metodologia para o gerenciamento de riscos do 

projeto. 

(G6) Papeis e responsabilidades: definição dos papéis e responsabilidade dos integrantes 

do projeto. 

(G7) Orçamento: orçamento fornecido para o gerenciamento de riscos do projeto. 

(G8) Frequência: frequência dos processos de gerenciamento de riscos. 

(G9) Tolerância: o grau, a quantidade ou o volume de risco que uma organização ou um 

indivíduo está disposto a tolerar.  

(G10) Relatórios: forma como os resultados do processo de gerenciamento dos riscos serão 

documentados, analisados e comunicados. 

(G11) Listas de verificação de riscos: listas de verificação com base nas informações 

históricas e no conhecimento acumulado, a partir de projetos anteriores semelhantes 

e outras fontes de informações. 

(G12) Documentação de entrada: documentações utilizadas como insumo para 

identificação de riscos.  

(G13) Coleta de informações: técnicas utilizadas para identificação de riscos. 

(G14) Registro: documento em que os resultados da análise dos riscos e o planejamento 

das respostas aos riscos são registrados. 

(G15) EAR: estrutura analítica de riscos, um meio de agrupar possíveis causas de riscos. 

(G16) Probabilidade: nível de probabilidade de ocorrência dos riscos. 

(G17) Impacto: impactos que podem ser gerados com a ocorrência dos riscos. 

(G18) Matriz de probabilidade e impacto: rede para o mapeamento de probabilidade de 

ocorrência de cada risco e o seu impacto nos objetivos do projeto caso tal risco 

ocorra. 

(G19) Urgência dos riscos: indicadores de prioridade, que podem incluir a probabilidade 

de detectar o risco, o tempo para produzir uma resposta ao risco, sintomas e sinais 

de alerta e a classificação do risco. 

(G20) Riscos priorização: priorização dos riscos para posterior análise quantitativa e 

planejamento de respostas aos riscos com base na sua classificação de riscos. 

(G21) Análise quantitativa: execução de análise quantitativa dos riscos. 

(G22) Técnicas quantitativa: técnicas de análise quantitativa dos riscos. 

(G23) Riscos quantificados: Riscos medidos com relação a ameaça ou oportunidade para 

o projeto. 

(G24) Reserva de contingência: reserva a ser consumida pelo efeito do risco. 

(G25) Probabilidade de cumprir: probabilidade de atingir os objetivos de tempo e custo 

definidos no plano atual, com base no resultado a análise quantitativa. 

(G26) Estratégia de resposta ao risco: estratégia para lidar com ameaças ou 

oportunidades. 

(G27) Plano de contingência: respostas esquematizadas para serem usadas somente se 
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certos eventos ocorrerem. 

(G28) Atualização do plano: atualização dos elementos do plano de gerenciamento do 

projeto revisados e republicados, como resultado de uma solicitação de mudança 

aprovada e que afete o plano de gerenciamento de riscos do projeto. 

(G29) Atualização dos riscos: identificação de novos riscos, reavaliação dos riscos atuais 

e no encerramento dos riscos que estão desatualizados. 

(G30) Designação: designação de uma pessoa como responsável pela resposta ao risco. 

Os critérios para classificar cada um dos processos do gerenciamento de risco estão 

apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2. Critérios para classificação dos processos de gerenciamento de riscos em 

projetos 

Variá- Critérios qualitativos 

veis 1 – Insatisfatório 2 – Parcialmente satisfatório 3 – Satisfatório 

G1 O contexto da organização 

não foi considerado pelo 

gerenciamento de riscos. 

Parâmetros internos foram 

considerados pelo gerenciamento de 

riscos. 

Parâmetros externos e internos 

foram considerados pelo 

gerenciamento de riscos. 

G2 A estrutura de 

gerenciamento de riscos 

não foi desenhada. 

A estrutura de gerenciamento de 

riscos foi desenhada, mas não consi-

derou estabelecer os mecanismos de 

comunicação internos e externos. 

A estrutura de gerenciamento de 

riscos foi desenhada, considerando 

os mecanismos de comunicação 

internos e externos. 

G3 A cultura da organização 

não foi considerada para o 

gerenciamento dos riscos 

do projeto. 

A cultura da organização não foi 

considerada no planejamento de 

resposta ao risco do gerenciamento 

dos riscos do projeto. 

A cultura da organização foi 

considerada para o gerenciamento 

dos riscos do projeto, inclusive no 

planejamento de resposta ao risco. 

G4 Não foram identificadas. Foram identificadas, porém não 

formalizadas. 

Foram identificadas e 

formalizadas. 

G5 Não foi utilizado nenhuma 

metodologia de riscos 

conhecida. 

Foi utilizada uma metodologia de 

riscos, porém não de forma integral. 

Foi utilizada uma metodologia de 

riscos de forma integral. 

G6 Os papéis e responsabili-

dades não foram definidos 

e formalizados. 

Os papéis e responsabilidades foram 

definidos, porém não formalizados. 

Os papéis e responsabilidades 

foram definidos e formalizados. 

G7 Não havia um orçamento 

para o gerenciamento de 

riscos de projetos. 

Havia um orçamento para a 

execução dos processos 

gerenciamento de riscos. 

Havia um orçamento para a 

execução dos processos 

gerenciamento de riscos, 

implementação de estratégias de 

resposta aos riscos e para reservas 

de contingência. 

G8 Frequência mensal adota-

da para o monitoramento 

e controle dos riscos.  

Frequência quinzenal adotada para o 

monitoramento e controle dos riscos.  

Frequência semanal adotada para o 

monitoramento e controle dos 

riscos.  

G9 Não foram definidos 

níveis de tolerância aos 

riscos. 

Foram definidos os níveis de 

tolerância ao risco, porém não de 

acordo com o perfil de risco das 

partes interessadas. 

Foram definidos os níveis de 

tolerância ao risco, de acordo com 

o perfil de risco das partes 

interessadas. 

G10 Não havia relatórios 

formais para divulgar os 

riscos do projeto. 

Havia relatório formal para divulgar 

os riscos do projeto, porém pouco 

objetivo. 

Havia relatório formal para divul-

gar os riscos do projeto, com infor-

mações objetivas e de fácil leitura. 

G11 Não foi utilizada uma lista 

de verificação 

Foi utilizada uma lista de 

verificação, mas não abordando 

riscos específicos de projetos 

realizados na mesma organização ou 

em organizações semelhantes. 

Foi utilizada uma lista de 

verificação, inclusive abordando 

riscos específicos de projetos 

realizados na mesma organização 

ou em organizações semelhantes. 

G12 Não foram considerados 

documentos de entrada 

Foi considerado o plano de projeto 

para identificação de riscos. 

Foram considerados os seguintes 

documentos para identificação de 
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Variá- Critérios qualitativos 

veis 1 – Insatisfatório 2 – Parcialmente satisfatório 3 – Satisfatório 

para identificação de 

riscos. 

riscos: (1) registro das partes 

interessadas; (2) documentos de 

aquisição; (3) fatores ambientais 

da empresa; e (4) plano de projeto. 

G13 Não foi utilizada uma téc-

nica para identificação de 

riscos, apenas o registro 

dos riscos identificados de 

forma independente pelas 

partes interessadas. 

Foi utilizada uma técnica para 

identificação de riscos, como por 

exemplo Brainstorming, Técnica 

Delphi, Entrevistas ou Análise da 

Causa Principal. 

Foi utilizada mais de uma técnica 

para identificação de riscos, como 

por exemplo Brainstorming, 

Técnica Delphi, Entrevistas ou 

Análise da Causa Principal. 

G14 Os riscos foram registra-

dos e não divulgados para 

as partes interessadas. 

Os riscos foram registrados e 

divulgados para as partes 

interessadas de nível gerencial. 

Os riscos foram registrados e 

divulgados para as partes 

interessadas do projeto. 

G15 Não foi criada uma EAR 

para facilitar a 

identificação de riscos. 

Foi utilizada uma EAR com um 

nível de categorização de riscos. 

Foi utilizada uma EAR com dois 

ou mais níveis de categorização de 

riscos. 

G16 Não foi utilizado uma 

classificação de 

probabilidade. 

Foi utilizado uma classificação de 

probabilidade com até três níveis. 

Foi utilizado uma classificação de 

probabilidade com pelo menos 

cinco níveis. 

G17 Não foi utilizado uma 

classificação de impacto. 

Foi utilizado até 4 níveis de 

definições de impacto dos riscos 

para pelo menos 3 tipos de objetivos 

diferentes do projeto. 

Foi utilizado mais de 5 níveis de 

definições de impacto dos riscos 

para pelo menos 3 tipos de 

objetivos diferentes do projeto. 

G18 Não foi criada uma matriz 

de riscos e probabilidade. 

Foi utilizada uma matriz de riscos 3 

x 3. 

Foi utilizada uma matriz de riscos 

com no mínimo 25 pontos. 

G19 Não foram considerados 

indicadores de urgência. 

Foi considerado a classificação do 

risco como indicador de urgência. 

Foi utilizado, além da classificação 

do risco, algum outro indicador de 

urgência, como por exemplo: (1) 

probabilidade de detectar o risco; 

(2) tempo para produzir uma 

resposta ao risco; (3) sintomas; e 

(4) sinais de alerta. 

G20 Riscos não foram 

priorizados. 

Riscos foram priorizados, porém não 

reportados aas partes interessadas. 

Riscos foram priorizados e 

reportados as partes interessadas. 

G21 Não foi realizada uma 

análise quantitativa de 

riscos. 

Foi realizada uma análise 

quantitativa de riscos, mas não 

repetida quando necessário. 

Foi realizada uma análise 

quantitativa de riscos e repetida 

quando necessário. 

G22 Não foram utilizadas 

técnicas quantitativas. 

Foi utilizada uma técnica 

quantitativa. 

Foi utilizada mais de uma técnica 

quantitativa. 

G23 Riscos não foram 

quantificados 

Riscos quantificados porém não 

foram definidos limites para 

determinar uma lista priorizada de 

riscos quantificados. 

Riscos foram quantificados e foi 

gerada uma lista priorizada de 

riscos quantificados. 

G24 Não foram definidas 

reservas de contingência 

Foram quantificadas reservas para 

contingências de custo e tempo para 

parte dos riscos da lista priorizada de 

riscos quantificados. 

Foram quantificadas reservas para 

contingências de custo e tempo 

para todos os riscos da lista 

priorizada de riscos quantificados. 

G25 Não foram definidas 

probabilidades aos riscos. 

Foram definidas probabilidades para 

apenas parte dos riscos da lista 

priorizada de riscos quantificados. 

Foram definidas probabilidades 

para todos os riscos da lista 

priorizada de riscos quantificados. 

G26 Não foram identificadas 

estratégias de resposta aos 

riscos. 

Foram identificadas estratégias de 

resposta ao risco, porém 

acompanhadas de acordo com a 

frequência monitoramento e controle 

dos riscos. 

Foram identificadas estratégias de 

resposta ao risco e acompanhadas 

de acordo com os prazos definidos 

em cada estratégia. 
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Variá- Critérios qualitativos 

veis 1 – Insatisfatório 2 – Parcialmente satisfatório 3 – Satisfatório 

G27 Não foram definidos 

planos de contingência. 

Foram definidos planos de 

contingência, porém não 

acompanhados conforme os eventos 

definidos para o uso destes planos. 

Foram definidos planos de 

contingência e acompanhados 

conforme os eventos definidos 

para o uso destes planos. 

G28 Quando demandado, não 

houve atualização em 

elementos do plano de 

gerenciamento do projeto. 

Quando demandado, os seguintes 

elementos do plano de 

gerenciamento do projeto não foram 

atualizados: linha de base do 

Escopo; linha de base do 

cronograma; e linha de base de 

custos. 

Não houve mudanças aprovadas 

no projeto que afetassem o 

gerenciamento de riscos ou, 

quando demandado, os seguintes 

elementos do plano de 

gerenciamento do projeto foram 

atualizados: linha de base do 

Escopo; linha de base do 

cronograma; linha de base de 

custos; plano de gerenciamento do 

cronograma; plano de 

gerenciamento dos custos; plano 

de gerenciamento da qualidade; 

plano de gerenciamento das 

aquisições; e plano de 

gerenciamento dos recursos 

humanos. 

G29 Não houve a atualização 

dos riscos identificados e 

registrados. 

Houve a atualização dos riscos 

priorizados conforme frequência 

definida no planejamento. 

Houve a atualização de todos os 

riscos conforme frequência 

definida no planejamento. 

G30 As repostas aos riscos não 

foram designadas ao 

responsável. 

As repostas aos riscos foram 

designadas recursos internos e 

externos ao projeto. 

As repostas aos riscos foram 

designadas apenas a recursos 

internos do projeto. 

Fonte: próprio autor 
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