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Neste artigo, apresenta-se uma análise comparativa de algumas 

ferramentas para o gerenciamento de riscos, com suas características 

e funcionalidades, a fim de propor uma nova ferramenta que permita 

aos gerentes de projeto antever riscos durrante o processo de 

desenvolvimento de sistemas em diversas áreas, envolvendo também os 

processos e sistemas industriais. A análise comparativa apresentada 

visa identificar fatores potenciais e deficientes de cada ferramenta 

analisada. 

 

Palavras-chaves: Gerenciamento de Riscos, Gerenciamento de 

Projetos, Ferramentas de Gerenciamento de Riscos. 
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1. Introdução 

Riscos são acontecimentos que surgem durante todo o momento, seja em projetos ou no 

cotidiano das pessoas. Quando lidamos com algo no futuro sempre estaremos correndo riscos. 

Gerenciamento de riscos vem para administrar e tentar identificar e tratar os possíveis 

acontecimentos que surgirão durante a execução de um projeto. 

Os riscos podem ser de caráter positivo, quando um acontecimento inesperado ocorre durante 

um projeto e que venha a, de alguma forma, contribuir para o projeto. Outro é de carater 

negativo, neste caso, a ocorrência de tipo de risco vem a prejudicar o projeto, seja em custo, 

qualidade ou prazo (PMI, 2004). 

As organizações buscam se manter competitivas num mercado cada vez mais inovador, as 

incertezas que cercam os projetos devem ser tratadas, a fim de garantir que as empresas 

mantenham-se no mercado. Para isto, as organizações vêm adotando métodos e ferramentas 

para o gerenciamento de riscos. 

Esta pesquisa focou na realização de uma análise comparativa entre algumas ferramentas de 

gerenciamento de riscos, apontando os pontos positivos e as deficiências de cada ferramenta. 

O objetivo é propor uma ferramenta de gerenciamento de riscos baseada em conhecimento, 

que considere experiências anteriores sobre riscos ocorridas e seja capaz de antever possíveis 

riscos em novos projetos. 

Foram analisadas ferramentas pagas e uma ferramenta gratuita para o gerenciamento de 

riscos. São elas: RiskTrak, @Risk, Risk Radar e RiskFree. 

O presente artigo foi dividido nas seguintes seções: 

A seção 2 aborda a teoria relacionada ao gerenciamento de riscos; na seção 3 é realizado um 

estudo sobre algumas das ferramentas de gerenciamento de riscos existentes; na seção 4 é 

feito um comparativo entre as ferramentas analisadas conforme critérios específicos; na seção 

5 é apresentada a proposta de uma nova ferramenta; por fim, são apresentadas as 

considerações. 

2. Gerenciamento de Riscos em Projeto de Software 

Os primeiros relatos da inclusão do gerenciamento de riscos no processo de desenvolvimento 

de software surgiram quando Berry Boehm propôs o modelo de desenvolvimento em espiral 

em términos dos anos 80 (Machado, 2002). Como principal característica do modelo espiral 

está a interatividade durante o processo de desenvolvimento. Neste modelo proposto por 

Boehm, a análise dos riscos do projeto é realizada a cada iteração (Boehm, 1991). 

Os riscos em projetos de software são as causas diretas do grande insucesso em projetos, 

levando a atrasos e baixa qualidade, segundo pesquisa realisada pela empresa Standish Group 

(http://www.standishgroup.com). Apesar desta informação, poucos estudos são realizados 

para buscar alternativas para o gerenciamento de riscos, sendo menor ainda a oferta de 

ferramentas que disponibilizem mecanismos necessários para que o gerente de projeto possa 

controlar os riscos de uma forma ágil e concisa. 

Ter a possibilidade de se antecipar aos problemas para tomar decisões certas e rápidas passa 

cada vez mais a ser fundamental para todas as organizações. Com o mercado cada vez mais 

competitivo e exigente, isto passa a ser essencial para a sobrevivência no mercado (D’Castro, 

2009). Por este motivo, faz-se imprescindível uma ferramenta que permita armazenar 

conhecimento sobre riscos ocorridos em projetos e que utilize este conhecimento para antever 

riscos em novos projetos. 

3. Ferramentas Estudadas 

Esta seção apresenta as características de algumas ferramentas de gerenciamento de riscos 

estudadas. 

3.1 Ferramenta RiskTrak 



 

 XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafios da Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil no  

Cenário Econômico Mundial 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011. 

 

 

 

3 

 

Uma ferramenta desenvolvida pela Risk Services & Technology, foi desenvolvida baseada 

nos padrões metodológicos criados pela própria empresa para gerenciamento de riscos, 

metodologia chamada de ARM (Assessment Report Manage) (Garcia, 2006). 

A Figura 1 mostra os processos relacionados à metodologia ARM, processos esses que 

prometem tornar ameaças em oportunidades, onde é possível verificar os momentos em que o 

controle de risco atua no ciclo de vida. São eles: Analyze Risks, Report Progress e Manage 

Opportunities.  

 
Figura 1 - ARM (Assesment Report Manage) 

Fonte: http://www.risktrak.com/products/process.htm 

Conforme metologia da ferramenta, na fase de Analyze Risks, são identificados os aspectos de 

impacto e ocorrência dos riscos. Na fase de Report Progress, é o momento em que é possível 

reportar novas ameaças ao projeto. Na fase de Manage Opportunities, são analisados os riscos 

e definidas as estratégias para diminuir impactos negativos ao projeto, caso o risco seja 

negativo, ou, então, estratégias para aumetar os ganhos caso o risco seja de caráter positivo. 

Esta ferramenta possui um assistente que auxilia a definir a estrutura do projeto, isso é 

possível ser realizado devido às perguntas focadas em riscos que o assistente faz no momento 

da criação de um novo projeto. 

Possui aspectos importantes quanto à identificação, análise e mitigação (redução ou 

adequação do risco a valores aceitáveis) dos riscos, permitindo que o usuário atribua inúmeras 

informações sobre o risco, entre elas: tempo, probabilidade, estratégia de mitigação, 

proporção, fase do risco, responsável, prazos para resolução e status. 

3.2 Ferramenta @Risk 

Ferramenta desenvolvida pela Palisade, trata-se de um plug-in para o Microsoft Office Excel. 

Tem foco em analisar e quantificar riscos de negócios através de simulações, a fim de auxiliar 

na tomada de decisão. Utiliza a técnica de Monte Carlo para realizar as simulações (Leme, 

2007). 

A técnica de Monte Carlo refere-se a algoritmos que a partir de informações fornecidas, 

rodam inúmeras vezes de forma a gerar uma distribuição probabilística dos possíveis 

resultados. 

Segundo Salles (2006), esta técnica proporciona a estimativa das probabilidades da obtenção 

de resultados específicos de projetos, geralmente em prazos e custos, decorrente da execução 

simulada (por meio de modelos) do projeto e de distribuições de probabilidade. 
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A Figura 2 mostra uma tela de utilização da ferramenta de gerenciamento de riscos @Risk. 

Nesta tela por exemplo é possível visualizar as informações referentes ao andamento 

financeiro do projeto, assim como dispor de gráficos de análise da situação financeiro do 

projeto e fazer simulações. 

 
Figura 2 - Tela de utilização do @Risk no Microsoft Excel 

Fonte: http://www.palisade-br.com/risk/ 

A ferramenta @Risk pode ser aplicada em diversos setores, como: Finanças e Derivativos; 

Seguros / Resseguros; Óleo / Gás / Energia; Seis Sigma / Análise de Qualidade; Manufatura; 

Farmacêuticos / Medicina / Serviços de Saúde; Meio Ambiente; Governo e Defesa; 

Aeroespacial e Transporte. 

3.3 Ferramenta Risk Radar 

Desenvolvida pela ASC (American System Corporation) do departamento ICE (Integrated 

Computer Engineering). Baseado nas metodologias e padrões CMMI nível 3, IEEE Standard 

1540 for Software Life Cycle Processes e ISO 9001:2000 (Leme, 2007). 

A Figura 3 apresenta a forma de gerenciamento de riscos adotada pela ferramenta Risk Radar. 
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Figura 3 - Gerenciamento contínuo de riscos proposto pelo Risk Radar 

Fonte: http://www.iceincusa.com 

Na Figura 3 observa-se a metodologia empregada com a qual o sistema Risk Radar se baseia 

para realizar a análise dos riscos roda ao redor de ciclos de PDCA (Plan, Do, Check, Action), 

onde há o planejamento, a fase de execução, o monitoramento e a ação sobre os riscos. 

3.4 Ferramenta RiskFree 

A ferramenta RiskFree foi desenvolvida pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul – PUCRS, tendo como foco o desenvolvimento de uma ferramenta gratuita para 

atender empresas de micro e pequeno porte. A Figura 4 mostra a tela inicial da ferramenta 

(Silveria, 2005). 

Para atender as necessidades dos usuários, os módulos da ferramenta podem ser alterados 

conforme as necessidades de cada empresa. Isso é possível, pois é uma ferramenta opensource 

(código aberto). A ferramenta foi desenvolvida com base nas metodologias PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge) e CMMI(Capability Maturity Model Integration) (Silveira, 

2005). 

Outros diferenciais apontados sobre a ferramenta RiskFree em comparação com as demais 

estudadas, é a gratuidade já mencionada, o fato de suportar diversas plataformas e de ser no 

idioma português. 
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Figura 4 - Tela do sistema RiskFree 

Fonte: Silveira, 2005 

4. Análise comparativa entre as ferramentas de gerenciamento de riscos 

A análise comparativa entre as ferramentas de gerenciamento de riscos estudadas foi realizada 

segundo os seguintes critérios: 

a) Processo de gerenciamento de riscos: Qual metodologia de gerenciamento de risco foi 

utilizada. 

b) Plataforma: Qual sistema operacional suportado e a dependência de outros softwares. 

c) Idiomas: Disponibilidade de idiomas da ferramenta. 

d) Integração com outras ferramentas: Disponibilidade da ferramenta de se comunicar 

com outros softwares. 

e) Documentação: Documentação disponível das ferramentas. 

f) Abordagem a riscos: Em quais ramos de negócio a ferramenta pode ser utilizada. 

g) Usabilidade: Disponibilidade de telas de fácil acesso e utilização. 

h) Perfil de permissões para usuários: Controle de permissões de acesso dos usuários ao 

sistema. 

i) Tipo de licença: Licenças são pagas ou gratuitas. 

j) Tipo de aplicação: Aplicação Web ou Desktop. 

k) Mobilidade: Disponibilidade de acesso por dispositivos móveis. 

l) Base histórica: Disponibilidade de uma base de conhecimento dos projetos anteriores 

para realizar a avaliação de impacto e possível ocorrência dos riscos. 

A Tabela 1 apresenta a comparação entre as ferramentas estudadas e os critérios inicialmente 

definidos. 

Tabela 1 - Comparação das ferramentas 
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Critérios RiskTrak @Risk Risk Radar RiskFree 

Processo de 

gerenciamento 

de riscos 

Processo 

criado pela 

empresa. ARM 

(Assessment-

Report-

Manage) 

Não 

Informado 

CMM nível 3 Baseado no 

PMBOK 

Plataforma Microsoft 

Windows 

Microsoft 

Windows e 

Microsoft 

Office Excel 

Microsoft 

Windows e 

Microsoft 

Office Access 

Multi-

plataforma 

Idiomas Inglês Espanhol, 

português, 

francês, 

alemão, 

japonês, 

chinês e 

inglês 

Inglês Suporta multi-

idiomas, porém 

implementado 

somente o 

português 

Relatórios Poucos 

relatórios e não 

muito 

detalhados 

Diversos 

inclusive com 

gráficos 

Diversos 

relatórios 

Relatórios não 

implementados 

Integração com 

outras 

ferramentas 

Não Não Não Não 

Documentação Sim, mas não 

em português 

Sim, 

disponível em 

diversos 

idiomas, mas 

não em 

português. 

Sim, mas não 

em português 

Sim, disponível 

em português. 

Abordagem a 

Riscos 

Geral Geral Geral Riscos em 

projetos de 

software 

Usabilidade Razoável Complexa Complexa Razoável 

Perfis de 

Permissões 

para Usuários 

Não Não Não Não 

Tipo de 

Licença 

Paga Paga Paga Gratuíta 

Tipo de 

Aplicação 

Desktop Plug-in Excel Desktop Web 

Mobilidade Não Não Não Não 

Base Histórica Não Não Não Sim, mas 

somente como 

consulta, a 

ferramenta não 

faz o 

cruzamento das 
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informações dos 

projetos. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

As ferramentas analisadas possuem algumas similaridades e diferenças, porém alguns 

aspectos não contemplam os critérios especificados, como, por exemplo, a utilização de bases 

históricas e a possibilidade de configuração de perfis de permissões de usuários. 

5. Proposta da ferramenta a ser desenvolvida 

A nova ferramenta a ser desenvolvida tem por objetivo contemplar as deficiências que as 

ferramentas analisadas possuem, seguindo os mesmos critérios inicialmente definidos para 

análise. 

Algumas características já definidas são, complementando as ferramentas estudadas: 

 Obedecer aos padrões definidos pelo PMI (Project Management Institute) no 

gerenciamento de riscos, e ser capaz de contemplar outras metodologias de 

gerenciamento de risco necessitando de pouca adaptação. 

 Conter uma base histórica relacionada com os riscos e a sua ocorrência, contando com 

dados sobre impactos e número de ocorrências. Tal base histórica será utilizada pela 

ferramenta para realizar a análise da probabilidade de ocorrência de riscos nos projetos 

novos e quais os impactos nos projetos. 

 Visar questões de usabilidade para tornar o trabalho dos gerentes de projeto e dos 

envolvidos nos projetos mais intuitivo e facilitando a análise de possíveis riscos em 

projetos. 

6. Considerações Finais 

O gerenciamento de riscos vem sendo cada vez mais empregado na maioria das empresas, 

porém uma das dificuldades encontradas pelos gerentes de projetos é quanto a ferramentas 

que possibilitem que seja feita uma análise sobre os riscos pertinentes ao projeto, quais 

impactos e como tratar os mesmos. 

Com base no estudo das ferramentas de gerenciamento de riscos existentes, será criada uma 

nova ferramenta que possibilite aos gerentes de projetos realizar a análise dos riscos de forma 

fácil e intuitiva, contando com uma base histórica que permita que a ferramenta faça a análise 

dos dados do novo projeto comparando com os projetos anteriores e assim apresentar quais 

riscos, a probabilidade de ocorrência e o impacto para o projeto. 
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