
XXIV Encontro Nac. de Eng. de Produção - Florianópolis, SC, Brasil, 03 a 05 de nov de 2004 
 

ENEGEP 2004 ABEPRO 4248 

Identificação de riscos em projetos de TI 
 
 

Daniel Toshimitsu Vieira Nakashima (MBA_GO/ PRO/USP) nakashim@terra.com.br  
Marly Monteiro de Carvalho (PRO/POLI/USP) marlymc@usp.br  

 
 
Resumo 

Neste artigo apresenta-se uma revisão das técnicas de gerenciamento de projeto, em especial 
das ferramentas de gestão de riscos aplicadas a projetos de Tecnologia da Informação (TI). 
Existe um leque de modelos teóricos adotados pelas empresas, tanto de cunho organizacional 
como no âmbito específico do projeto. O modelo teórico discutido em maior profundidade 
neste artigo é o do Project Management Body of Knowledge – PMBoK, proposto pelo 
Instituto de Gestão de Projetos PMI (Project Management Institute). A abordagem 
metodológica foi a de estudo de caso, desenvolvida em uma empresa de tecnologia em um 
projeto de telecomunicações.  
Palavras chave: Gerenciamento de Projetos, Riscos, Tecnologia da Informação. 
 
1. Introdução: 
O crescimento da demanda por projetos de TI (Tecnologia da Informação), em todas as áreas, 
é um fato inquestionável, e com ela os Gerentes de Projeto estão tendo que aprimorar suas 
técnicas, adaptando-as a nova realidade. 

Segundo Carvalho et al. (2003), o leque de modelos teóricos adotados pelas empresas é 
abrangente, sendo alguns de cunho organizacional como é o caso do CMM – Capability 
Maturity Model e outros que enfocam boas práticas de gestão de projetos como é o caso 
Project Management Body of Knowledge (PMBoK).   

Neste artigo, tem-se como foco o projeto e a área de risco. O risco do negócio pode surgir de 
várias formas, podendo estar ligado às decisões de investimentos estratégicos, no lançamento 
de determinado produto, nas estratégias de marketing, competição de mercado e incertezas 
quanto ao comportamento das vendas entre outros fatores (LINSMEIER & PEARSON,1996). 

O objetivo deste artigo é apresentar os desafios encontrados no gerenciamento de projetos de 
TI, detalhar risco, apresentar a necessidade de identificar e gerenciar riscos e demonstrar os 
resultados através de um estudo de caso onde estas técnicas foram adotadas com sucesso. 

Devido à complexidade do assunto, o foco ficará em projetos de TI que tenham como 
atividade principal a implantação de softwares de gerência, porém poderá ser adaptado as 
demais ramificações da TI. 

2. Projetos de TI: Desafios atuais 

2.1 O mercado de TI para Telecom 
O desafio das Operadoras de Telecomunicações é atender as expectativas dos seus 
consumidores, acionistas e das agências reguladoras, e obter sucesso na guerra com seus 
concorrentes. Neste mercado tão competitivo as operadoras têm procurado reduzir seus custos 
operacionais com terceirizações, otimização de infra-estrutura e implantação de softwares de 
gerência (foco deste artigo).  

O mercado mundial de softwares de gerenciamento, só em 2002, movimentou mais de um 
bilhão de dólares. Os analistas, mesmo cientes das reduções de investimento por parte das 
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operadoras, estão apostando que estes níveis de investimento serão mantidos nos próximos 
cinco anos (BUGALA, 2003). 

Atentos à redução do capex (capital investido em infra-estrutura pelas operadoras), que no 
Brasil em 2002 foi de R$ 6 bilhões contra os R$ 20 bilhões investidos em 2001, os fabricantes 
de equipamentos estão trabalhando na diversificação do seu portfólio de serviços (SOARES 
& GRAÇA, 2003), oferecendo: gerenciamento de falhas; gerenciamento e relatórios de 
performance; gerenciamento das políticas e dos endereçamentos (circuitos, rotas, domínios, 
etc.); gerenciamento e monitoração de equipamentos e sistemas. 

Com esta mudança de estratégia veio a necessidade da adaptação dos departamentos de 
vendas e operações a esta nova realidade, o que tem exigido investimentos em treinamento e 
em redesenho de processos (PROVOST, 2003).  

1.1 Projetos envolvendo softwares: Um novo paradigma 
Softwares são produtos que têm sua eficiência diretamente associada à qualidade da mão de 
obra utilizada na instalação e à qualidade dos serviços que a eles foram agregados na 
customização. A seqüência de implementação é normalmente composta pelas fases de análise, 
especificação, desenvolvimento, aplicação, testes e manutenção dos componentes e, a 
documentação associada (IEEE-STD-610), porém os recursos necessários variam de projeto 
para projeto. 

Os dois modelos comumente utilizados na implementação de softwares são apresentados a 
seguir: 

a. Cascata: Este modelo, desenvolvido por Royce (1970), assume que no fluxo de 
trabalho, uma atividade somente ocorrerá depois que sua predecessora estiver concluída sem 
pendências. Porém, Stillman (APUD FORSBERG & MOOZ, 1996), afirma que o Modelo em 
Cascata dificilmente pode ser utilizado em situações reais, pois o mesmo não fornece 
informações confiáveis para levantamento de custos e tempo de execução, e provê, a falsa 
impressão, que o desenvolvimento do projeto está imune a riscos (FORSBERG & MOOZ, 
1996). 

 

Figura 01 - Modelo tipo “Cascata” (ROYCE, 1970) 

b. Espiral: Este modelo, desenvolvido por Boehm (1988), é o modelo mais utilizado em 
projetos que envolvem software. Este modelo apresenta bons resultados no que se refere à 
mitigação de riscos, mas sua representação espiral é bastante confusa e, tende a ocultar as 
revisões necessárias, dificultando o controle de tempo do processo. 
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Este modelo é aderente ao utilizado pelo PMI (PMI, 2000, Fig. 2-5) que possui a vantagem de 
ser graficamente mais simples, o que facilita sua compreensão, porém deixa a falsa impressão 

que o projeto é um processo contínuo, escondendo as revisões necessárias, e 
conseqüentemente o tempo necessário à execução do projeto. 

 
Figura 2 - Modelo tipo “Espiral” (FORSBERG & MOOZ, 1996) 

2. Riscos: Ameaças e Oportunidades 
Ward (2000) define risco como “o efeito acumulativo da probabilidade de incerteza que pode 
afetar positivamente (oportunidade) ou negativamente (ameaça) o projeto”, o que demonstra 
que gerenciar riscos de forma criteriosa é fundamental para o sucesso do projeto. 

O PMI apresenta a Tabela 01 que relaciona os riscos aos impactos que estes podem gerar nos 
projetos (PMI, 2000, Fig. 11-2): 

Avaliação de Impactos dos Riscos nos Principais Objetivos do Projeto 
(escala não linear) 

Objetivo 
do Projeto 

Muito Baixo 
0,05 

Baixo 
0,10 

Moderado 
0,20 

Alto 
0,40 

Muito Alto 
0,80 

Custo 
Incremento de 
Custo 
insignificante 

<5% de Incremento 
de Custo 

5 - 10% de 
Incremento de Custo 

10 - 20% de 
Incremento de Custo 

>20% de Incremento 
de Custo 

Prazo  Atraso 
insignificante 

<5% de Atraso 5 – 10% de Atraso 10 - 20% de Atraso >20% de Atraso 

Escopo  
Variação 
dificilmente 
detectável  

Áreas não críticas 
são afetadas 

Áreas críticas são 
afetadas 

Redução de escopo 
não aceitável pelo 
cliente 

Impossibilidade de 
concluir o projeto 

Qualidade  
Degradação da 
qualidade 
imperceptível  

Apenas aplicações 
de alta demanda 
são afetadas 

Redução da qualidade 
necessita de 
aprovação do cliente 

Redução da qualidade 
inaceitável pelo cliente 

Projeto perdido. 
Resultado desastroso. 

Tabela 01 - Influencia dos Riscos nos Resultados dos Projetos 

Nem todo projeto necessita de Gerenciamento de Riscos formal, mas é importante que o 
processo seja monitorado e controlado sistematicamente durante todo o ciclo de vida do 
mesmo. É importante salientar que nenhum especialista é capaz de prever todas as 

R
A Protó-

tipo 1 Protótipo 2 Protótipo 3

Protótipo
Operacional

Análise de Risco

Análise de Risco

Análise de Risco

Avaliar Alternativas:
Identificar e Mitigar

Riscos

Simulações
Modelos

Benchmarks

Te
st

e 
da

U
ni

da
de

Codifi-
cação

In
te

gr
aç

ão
 e

Te
st

e

Te
st

e 
de

A
ce

ita
çã

o

Im
pl

em
en

ta
çã

o

Partição do

Comprometimento
Revisão

Conceito da
Operação

Planejamento dos
Requisitos e do
Ciclo de Vida

Plano de
Desenvol-
vimento

Plano de
Integração
e Teste

Determinar Processos,
Objetivos,Alternativas
e Restrições

Avaliar alternativas do
processo: Avaliação e
Resolução dos Riscos

Validação dos
Requerimentos

Requerimentos
do Software

Validação e
Verificação
do Projeto

Projeto de
Implantação
do Software

Detalhamento
do Projeto

Gerar o Plano de
Desenvolvimento do
Próximo Nível do
Desenvolvimento

Planejamento das
Próximas Fases

Geração do Plano de
Desenvolvimento do

Produto

Determinar: Objetivos,
Alternativas e Restrições

Sentido do Progresso
do Processo

Custo Acumulativo



XXIV Encontro Nac. de Eng. de Produção - Florianópolis, SC, Brasil, 03 a 05 de nov de 2004 
 

ENEGEP 2004 ABEPRO 4251 

possibilidades, assim buscar informações em fontes seguras, externas ao grupo de 
gerenciamento é fundamental na fase de identificação dos riscos. 

As seguintes ferramentas para identificação de riscos podem ser utilizadas (em separado ou 
em conjunto) durante a execução de um projeto (PMI, 2000, Cap. 11.2.2): 

– Revisão da documentação: Análise estruturada da documentação existente de projetos 
similares; 

– Técnicas de reunião de informação: Brainstorming, Delphi, entrevista a especialistas 
e SWOT; 

– Checklists: Normalmente elaborados a partir de dados históricos de projetos similares; 

– Análise das premissas: Este processo consiste em comparar as premissas adotadas 
durante a fase de concepção do projeto com o real, e levantar os riscos em caso de 
divergências; 

– Técnicas de diagramação: Diagramas de Causa-e-Efeito, Fluxogramas e Diagramas de 
Influencia. 

Uma vez identificados, os riscos podem ser divididos em cinco categorias: Técnica, 
Programática, Suporte, Custo e Cronograma (PRITCHARD, 2001). Esta divisão tem o 
objetivo de focar os melhores esforços nos riscos certos. Na Tabela 02 encontramos exemplos 
de riscos que podemos encontrar em cada uma das categorias: 

Categoria do Risco Fontes de Risco 
Propriedades físicas Integração e interfaces Detecção de falhas 
Propriedades materiais Projeto de software Ambiente operacional 
Propriedades de radiação Segurança Complexidade do sistema Técnica 

Teste e modelação Solicitação de mudanças Recursos únicos e especiais 
Disponibilidade de materiais Impacto ambiental Mudanças políticas 
Disponibilidade de pessoal Problemas de comunicação Estabilidade da Contratante 
Qualidade técnica do pessoal Greves Perfil de financiamento Programática 

Segurança Solicitação de mudanças Mudanças regulatórias 
Confiabilidade Segurança do sistema Transportabilidade 
Treinamento e suporte Dados técnicos  Suporte a recursos computacionais 
Equipamentos Dados da edificação  Embalagem, manuseio e 

armazenamento 
Suporte  

Recursos humanos Dados e interoperabilidade  
Sensibilidade ao risco técnico Sensibilidade ao risco de suporte Margens  

Custo  Sensibilidade ao risco 
programático 

Sensibilidade a riscos do 
cronograma 

Erro de estimativa  

Sensibilidade ao risco técnico Sensibilidade ao risco de suporte Sensibilidade aos riscos do custo 
Cronograma  Sensibilidade ao risco 

programático 
Erro de estimativa Número de caminhos críticos  

Tabela 02 - Fontes típicas de risco, por categoria (Pritchard, 2001, Tab. 1) 

De acordo com Pritchard (2001), nem todo risco identificado precisa ser gerenciado, porém a 
decisão qual risco gerenciar e como agir deve cuidadosamente analisada para evitar a geração 
equivocada de um risco negativo, não previsto (NRC, 1989). A atividade de identificar riscos 
e o seu plano de ação são dinâmicos, sendo assim fundamental a constante monitoração do 
processo, isto evitará surpresas indesejadas. 

Na escolha de quais riscos devem ser gerenciados modelos são bastante úteis, porém sua 
aplicação deve ser muito criteriosa. Nas organizações, o normal, é cada pessoa ou 
departamento tentar encobrir suas deficiências e camuflar os verdadeiros riscos, o que 
dificulta o sucesso da aplicação do modelo. Cabe ao time de gerenciamento trabalhar as 
informações, eliminar as equivocadas e obter os resultados desejados (PRITCHARD, 2001). 
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A identificação dos riscos do projeto, pode ser feita utilizando-se uma ferramenta bastante útil 
e prática, que consiste de três passos que serão detalhados em seguida: 

Passo 1: Na planilha-modelo, Tabela 03, os riscos são anotados, detalhados e classificados 
quanto a sua criticidade, e os Impactos e a suas Magnitudes são divididos em nove subclasses. 
Esta divisão tem por objetivo facilitar priorização das atividades de impactos semelhantes, 
flexibilizando a graduação, sem perder a praticidade. 

Impacto do Risco Magnitude do Impacto
Atividade 

Baixo 
(1-3) 

Médio
(4-6) 

Alto 
(7-9) 

Baixo
(1-3) 

Médio
(4-6) 

Alto 
(7-9) 

Ação Planejada 

        

Tabela 03 - Modelo de Planilha para Análise de Riscos 

Passo 2: Na Figura 3 são marcados os pontos na matriz de Impacto x Magnitude, ficando 
distribuídos nas três áreas, que demonstram: o que deve ser gerenciado (Riscos Críticos -
região vermelha), o que deve ser monitorado de perto (Riscos Médios - região amarela) e o 
que não precisa ser gerenciado (Riscos Leves - região azul). 

 
Passo 3: Elaboração do Plano de Ação de modo que seja tão abrangente quanto possível e que 
analise o projeto em todas as suas interfaces, evitando assim que uma ação tenha uma reação 
negativa em outra parte do projeto. O resultado deverá ser anotado na coluna “Ação 
Planejada” da Tabela 03. 

3. Aspectos Metodológicos 
A abordagem metodológica de estudo de caso foi utilizada para elaborar uma análise do 
modelo de risco advogado pelo PMBoK (PMI, 2000) aplicado a implementação de projetos 
de software (YIN, 1991; CLAVER et al., 2000). Os critérios para seleção do caso foram: a 
complexidade do projeto que justifique uma abordagem estruturada de risco, a organização e 
estruturação da atividade de projetos e investimentos crescentes na atividade de projetos.  

4. Gerenciando Riscos: Estudo de Caso 
Esta seção tem por objetivo demonstrar a viabilidade do modelo apresentado na seção 3 
através de sua aplicação. 

4.1 Escopo 

Baseia-se na substituição do Software AAA de uma rede de acesso de âmbito nacional que 
possui como clientes provedores de acesso a Internet, bancos, autarquias, etc.. 

A decisão de substituição ocorreu por três motivos: 

– O software existente possuía protocolo proprietário, que dificultava a ampliação da rede 
com outros vendors; 

– O novo software atende aos protocolos Radius (IETF, 2000), sendo assim, multi-
vendor; 

– O novo software permite o gerenciamento e a configuração centralizada da rede. 

4.2 Gerenciamento do Risco: 
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Esta seção apresenta de forma objetiva os principais riscos negativos encontrados durante o 
processo de implantação do escopo descrito na seção 5.1, os quais foram divididos nas 
seguintes categorias: 

Categoria do Risco Fonte do Risco 

Técnica  • Escopo: Tanto a RFP (Request for Proposal) quanto a proposta técnica não eram claros. Isto 
tinha impacto na aceitação do trabalho e na receita. 

Programática  • Problemas de comunicação: O time de Operação do cliente não desejava a substituição do 
software. Isto dificultava a obtenção de informações fundamentais ao projeto. 

Suporte • Falta de especialistas no software: O time local não possuía conhecimento técnico suficiente 
para implantação do software. Isto tinha impacto direto no cronograma e no custo do projeto. 

• Margens 
• Sensibilidade ao risco técnico 
• Sensibilidade ao risco programático  
• Sensibilidade ao risco de suporte 

Custo 

• Sensibilidade ao risco de cronograma 
• Sensibilidade ao risco técnico 
• Sensibilidade ao risco programático  
• Sensibilidade ao risco de suporte 
• Sensibilidade ao risco de custo 

Cronograma 

• Grau de simultaneidade de tarefas 

Tabela 04 - Categorias dos riscos do Caso e as suas fontes 

Como podemos observar na Tabela 04, os riscos são interdependentes e dinâmicos, qualquer 
ação tomada com o objetivo de mitigar um deles poderia afetar um outro. A estratégia adotada 
foi focar em ações que fossem simples, porém efetivas, buscando com poucas ações mitigar o 
maior número possível de riscos.  

Na Tabela 05 são apresentados os riscos críticos negativos encontrados e seus planos de ação 
(Passos 1 e 3): 

Impacto do Risco Magnitude do 
Impacto 

Atividade 
Baixo 
(1-3) 

Médio 
(4-6) 

Alto 
(7-9) 

Baixo 
(1-3) 

Médio 
(4-6) 

Alto
(7-9)

Ações Planejadas 

1. Fechar 
escopo do 
projeto 

  9   9 

• Agendada reunião com todos os interessados para equalizar as 
expectativas; 

• Elaboração do documento técnico onde todas as atividades foram listadas, 
negociadas e o escopo foi fechado; 

• Controle estrito do escopo. Aceitação de ajustes e negociação de serviços 
adicionais complementares. 

2. Obter apoio 
da Operação 
do cliente 

  8   7 

• Definir os responsáveis da Operação e da Engenharia que atuarão no 
projeto como facilitadores, e conseqüentemente, como responsáveis por 
obter as informações necessárias; 

• Atribuir no cronograma marcos de entrega de informações da parte do 
cliente; 

• Fazer apresentações técnicas a gerencia da operação, mostrando as 
vantagens da substituição; 

• Treinar o time do cliente no novo software. 
3. Adequar a 

capacitação 
técnica do 
time local 

  8   7 

• Treinar o time local; 
• Definir os responsáveis da parte da Implementação, Engenharia e Suporte 

do time local que seriam treinados e seriam responsáveis por acompanhar 
o especialista estrangeiro; 

4. Atender ao 
cronograma   8   8 

• Passar todas as informações obtidas para os especialistas dos EUA para 
eles elaborarem o projeto de implantação do software, de acordo com as 
necessidades do cliente; 

• Trazer especialista de uma outra unidade da empresa, preferencialmente 
da América Latina (devido ao custo); 

• Desenvolver processo de modo a não interferir na implantação dos 
equipamentos 

Tabela 05 - Planilha com os riscos do Caso e o respectivo Plano de Ação 
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Listados os riscos e atribuídos pesos aos seus impactos e magnitudes, estes dados foram 
assinalados no gráfico (Passo 2), onde obtivemos o seguinte resultado: 

Figura 03 – Matriz Impacto x Magnitude - Análise de Riscos do Caso 

Deste caso os seguintes pontos merecem destaque: 

– Na planilha os riscos não precisam no primeiro momento ser listados em ordem de 
prioridade. Esta prioridade será definida pelo gráfico: os pontos localizados acima e a 
direita têm prioridade sobre os demais; 

– Estes riscos foram considerados críticos por afetarem o projeto como um todo, ao 
comprometer o que Forsberg & Mooz (1996) chamam de principais “pilares” do projeto: 
Custo, Escopo e Cronograma. 

– O PMI (PMI, 2000, Cap. 1.3.2) é mais abrangente quanto ao que considera “Área de 
Conhecimento da Gerência de Projeto”, porém em escolhendo os itens acima houve foco 
em solucionar a causa raiz dos riscos; 

– Os demais riscos não foram listados por não serem relevantes ao artigo. 

5. Conclusões: 

O modelo do PMBoK (PMI, 2000) mostrou-se sinérgico as ferramentas aplicadas a área de 
software e permitiu a construção de um procedimento de gerenciamento de risco coerente. 

Pritchard (2001) sustenta que os riscos são do tamanho da complexidade do projeto. O artigo 
concorda com esta afirmação, pois projetos de TI devem ser gerenciados de forma estrita 
devido as suas características peculiares, o que exige determinação e disciplina dos seus 
gestores na aplicação de metodologias adequadas para cada caso. 

Por ser um processo dinâmico, as ameaças e oportunidades devem ser monitoradas durante 
todo o ciclo de vida do projeto, e devem ser analisados como um todo, dentro do escopo do 
projeto, isto levará a ações efetivas para mitigação dos riscos, evitando que a ação de 
mitigação gere um novo risco. 

No estudo de caso pudemos observar que o gerenciamento estrito dos riscos foi efetivo, pois 
levou o time de gerenciamento do projeto a obter resultados satisfatórios.  
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O principal risco encontrado (Tabela 5, Atividade 1) poderia ter fadado o projeto ao fracasso. 
Foi demonstrado que, gerenciado de forma adequada, o risco foi mitigado, diminuiu a 
criticidade dos demais e gerou novas oportunidades (riscos positivos), que já geraram receita 
muitas vezes superior a inicial. Isto não seria possível se este risco não tivesse sido tratado 
adequadamente, no tempo certo. 
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