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“The whole point of undertaking a project is to achieve or establish something new, to
venture, to take chances, to risk."

(Project Management Body of Knowledge – PMBOK, 1987)

“A Capacidade de administrar o risco, e com ele a vontade de correr riscos e de fazer opções
ousadas, são elementos-chave da energia que impulsiona o mundo”

(Desafio aos Deuses – Peter L. Bernstein, 1997)
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RESUMO

A importância da utilização de processos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de riscos

é, cada dia, mais reconhecida nos ambientes de desenvolvimento de software. Isto se deve, em

parte, pelo entendimento de que parcela significativa dos insucessos está relacionada a uma

má Gerência de Riscos. A Gerência de Riscos é uma das disciplinas mais recentes da

Gerência de Projetos e sua evolução, na área de Engenharia de Software, está associada com o

tratamento dos riscos nos ambientes de desenvolvimento de software. Muitos modelos e

abordagens foram apresentados e utilizados nos últimos 15 anos. Contudo, uma das grandes

fraquezas dessas abordagens, até o momento, foi ter negligenciado os riscos que podem surgir

do relacionamento entre projetos. Além disso, diferentes tipos de projetos são iniciados,

suspensos, cancelados ou modificados em resposta às variações do ambiente de negócios. A

utilização dos conceitos do gerenciamento de riscos em ambientes de desenvolvimento de

múltiplos projetos de software reflete uma necessidade de ter os recursos disponibilizados

utilizados da melhor forma. Em vista dessa realidade, esta tese apresenta o mPRIME Process

– modelo de processo de gestão de riscos para ambientes de múltiplos projetos que tem como

objetivos: (i) viabilizar a identificação, avaliação e controle dos riscos em ambientes de

múltiplos projetos; (ii) viabilizar o conhecimento dos riscos e oportunidades existentes no

ambiente de múltiplos projetos; (iii) definir uma estrutura para as informações sobre os riscos

do ambiente, e; (iv) gerar para a gerência de múltiplos projetos e equipe, indicadores de

avaliação do ambiente favorecendo a tomada de decisão. O mPRIME Process foi concebido

para atuar no gerenciamento dos riscos, através do uso de técnicas qualitativas, em ambientes

de múltiplos projetos de desenvolvimento de software, independentemente das metodologias

de Gestão de Projetos e Engenharia de Produto utilizadas. É agregada ao mPRIME Process, a

mPRIME Tool uma ferramenta CASE de apoio e a mPRIME Ontology, ontologia no domínio

dos riscos, que fornece uma estrutura padronizada de informações sobre os riscos.

Palavras-chave: Engenharia de Software; Qualidade de Software; Gerência de Projetos;

Gerência de Riscos; Risco.
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ABSTRACT

The importance of using processes, techniques and tools in managing risks is each time more

recognized in software development environments. This is caused, in part, by the agreement

of that a significant part of failure is related with a bad Risk Management. Risk Management

is one of the most recent issues in project management and its evolution in Software

Engineering is associated with threat treatments in software development environments. Many

models and approaches have been presented and considered in the last 15 years. However, the

main weakness of the approaches up to now is to neglect the relations between projects and

the risk that may occur. Besides many kinds of projects are launched, suspended, cancelled

and modified, with different proposals, as market flows. From this reality, this thesis presents

mPRIME Process – risk management process model for multiple projects environments that

has as goals: (i) to enable risk assessment and control in multiple projects environments; (ii)

to enable risk and opportunity knowledge in multiple projects environments; (iii) to define a

risk information structure of the environment and; (iv) to generate for the multiple project

manager and team, useful decision drivers. The mPRIME Process was created to act in

multiple projects risk management software development environments using quality

techniques, project management and product engineering methodology independent. Besides

managing tool to aid the risk management is included – mPRIME Tool and risk ontology to

give standard information structure of risks – mPRIME Ontology.

Keywords: Software Engineering, Software Quality, Project Management, Risk

Management, Risk.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

As organizações vivem atualmente grande competitividade comercial, demandando rápidas

decisões, melhor alocação de recursos e uma clara definição de foco. Em um ambiente de

desenvolvimento de software típico não é diferente. Vários tipos de projetos são propostos,

com diferentes objetivos, em que é preciso gerenciar estrategicamente de acordo com as

metas organizacionais.

Em gerenciamento de projetos, para garantir o sucesso das metas organizacionais e

dos objetivos definidos do projeto, é preciso identificar fatores positivos e adversos,

considerados críticos. Os fatores positivos, também chamados oportunidades, são diferenciais

em um ambiente mercadológico e tecnológico competitivo e o tratamento dos fatores

adversos, tidos como riscos, favorecem o alcance das oportunidades identificadas.

Muitas são as atribuições da gerência e do corpo de profissionais da organização para

garantir a satisfação das necessidades de cada projeto. Segundo Tom De Marco [De Marco

1997], “Gerenciar projetos é gerenciar riscos”.

Vale ressaltar, de acordo com o autor, que gerenciar projetos é uma necessidade real

das organizações [De Marco e Lister 2003]. Representa área de grande interesse científico e

comercial, inclusive com aplicações em diferentes setores, explicando De Marco [De Marco

1997] que “Se não existirem riscos em seu próximo projeto, não o faça”.

Abordagens para gerenciar riscos vêm sendo propostas e usadas desde que Barry

Boehm [Boehm 1991] e Robert Charette [Charette 1990] conseguiram trazer a atenção da

comunidade de Engenharia de Software para a necessidade de gerir riscos, através de suas

propostas de processos de Gerência de Riscos, na década de noventa [Fairley 1994, Higuera

1994, Chapman e Ward 1997, Kontio 1997, Hall 1998].

Mesmo sendo um ramo relativamente novo da Gerência de Projetos cuja importância

cresceu recentemente [Kerzner 2000, Sommerville 2003], a Gerência de Riscos vem sendo

amplamente debatida e estudada. A Gerência de Riscos traz consigo a idéia de administrar

oportunidades [Ayyub 2003, Gusmão e Moura 2005a], afastando a idéia sempre negativa

associada a riscos.
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O objetivo deste capítulo introdutório é descrever o problema abordado por esta tese,

apresentar as abordagens que fundamentaram a solução proposta e, sucintamente, mostrar o

caminho percorrido na sua construção.

1.1 Engenharia de Software

Com base na definição desenvolvida pelo The Institute of Electrical and Electronics

Engineers – IEEE, a Engenharia de Software é a [IEEE 1990]:

(1) aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável, para o

desenvolvimento, operação e manutenção do software; isto é, a aplicação da

engenharia ao software. (2) O estudo das abordagens como as de (1).

Ora, mediante tal definição, pode-se levantar algumas considerações sobre as

aplicações dentro da área de Engenharia de Software. A primeira delas é que no

desenvolvimento de software estão envolvidos alguns componentes importantes para garantir

o sucesso destas aplicações, como disciplina e organização do ambiente em questão.

Inicialmente é preciso utilizar um processo bem definido e orientado às metas

institucionais, proporcionando o acúmulo das experiências passadas e a transformação destas

em conhecimento organizacional. Outro ponto não menos importante é a identificação de

critérios que subsidiam medidas do processo e do produto gerado para validar as necessidades

requeridas [Barbarán 1999].

De posse destas informações se abrem possibilidades para a evolução do conjunto das

atividades, seja por adaptação ou melhoria contínua, mas, sobretudo, permitindo suporte à

tomada de decisão. O uso de valor quantificável permite uma avaliação mais realista da

situação vivenciada, promovendo uma melhor visão das situações futuras através do reuso

destas experiências.

Neste contexto a Engenharia de Software é uma área multidisciplinar, pois para a

realização de um projeto de software é requerido um conhecimento vasto, como o

conhecimento sobre computação, sobre o domínio da aplicação e sobre a aplicação

propriamente dita.

A aplicação dos processos da engenharia para a construção de um produto de software

também pode trazer dificuldades, pois nem tudo funciona como planejado, seja por puro

desconhecimento, seja por falta de ferramental de apoio. Essas dificuldades podem ser
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transformadas em reais problemas ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de um

produto.

Mesmo com a preocupação de planejar cuidadosamente o projeto, muitos eventos ou

situações incertas podem passar despercebidos, não sendo antecipados e tratados logo no

início do projeto. Ao longo do ciclo de desenvolvimento do produto de software, situações

podem precisar ser revistas, conflitos podem surgir, decisões difíceis precisam ser tomadas,

significando que várias etapas intermediárias são necessárias e vitais para garantir o sucesso

do projeto.

Observa-se que projetos de desenvolvimento de software apresentam atrasos em seus

cronogramas, custos realizados além do planejado e funcionalidades aquém das expectativas

dos clientes. Esses riscos, na sua maioria, embora considerados inerentes ao desenvolvimento

de software por muitos autores [Boehm 1991, Sommerville 2003, De Marco e Lister 2003,

Pressman 2006] podem ser minimizados e controlados por uma Gerência de Riscos contínua

[Gusmão e Moura 2004].

Todos esses aspectos mostram que o processo de desenvolvimento de software tem

uma intensa necessidade de informação associada à gestão e tomada de decisão, no qual um

grupo de pessoas qualificadas trabalha cooperativamente entre si para alcançar o sucesso de

um negócio específico.

1.2 Ambientes de Gerenciamento de Múltiplos Projetos

Na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é quase que impossível, nos dias

atuais, pensar em uma organização que apenas trabalhe um projeto por vez. Através da

realização de projetos, as organizações buscam uma otimização de seus recursos, melhoria de

seus processos e sucesso financeiro daqueles. Neste sentido, o balanceamento do uso e

alocação de recursos existentes em detrimento da aquisição ou contratação de novos recursos

para cada projeto é vital. No entanto, este balanceamento deverá ser realizado de forma

simultânea entre os vários projetos em execução, o que não é, de forma alguma, uma

atividade trivial.

A Gerência de Múltiplos Projetos pode ser definida como a preocupação com a

distribuição e o controle do esforço e dos recursos necessários para os projetos uma vez que

estes tenham sido selecionados para o ambiente.
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Uma organização desenvolvedora de software dificilmente consegue sobreviver

através de um único projeto, ela necessita executar projetos, simultaneamente, com a

finalidade de aumentar fundos que cubram seus custos, tragam lucro e, principalmente,

quando os projetos não caminham conforme planejado, suportem as despesas. De acordo com

Basanieri, uma conseqüência da competitividade do mercado de software atual é que as

equipes de projeto são dispostas para utilizar um grande número de processos [Basanieri

2003].

A grande maioria das organizações, principalmente as fábricas de software, não tem

condições de manter uma equipe dedicada à execução de cada um dos seus projetos, os seus

funcionários vão sendo divididos entre os projetos de acordo com a necessidade e

competências requeridas. São características de um ambiente de desenvolvimento conhecido

como ambiente de múltiplos projetos ou multiprojetos [Rautiainen et al 2000, Danilovic e

Borjesson 2001, Patanakul e Milosevic 2006], no qual a alocação e utilização de recursos é

peça-chave.

O objetivo de todo projeto é chegar a um produto de sucesso, atendendo ao escopo

definido, com a qualidade esperada, dentro do prazo e custos previstos. A satisfação do cliente

está diretamente relacionada aos benefícios advindos do projeto. Logo, quanto antes o produto

for entregue, dentro das especificações definidas, tão rapidamente os benefícios potenciais do

projeto poderão ser reconhecidos, pelo menos na grande maioria dos casos.

Para atender aos objetivos definidos é necessário um bom planejamento das atividades

que compõem o projeto. Este planejamento está condicionado a algumas restrições, que

normalmente figuram como o orçamento e o prazo envolvidos para a entrega do produto.

Outro fator limitante é o reconhecimento da grande quantidade de atividades a serem

realizadas para a conclusão do projeto. Isto envolve a definição das tarefas, as pessoas

necessárias, como também o tempo para a execução de cada tarefa. Este fator está diretamente

ligado ao caminho crítico do projeto [PMI 2004], onde através do gráfico de rede são

identificadas as tarefas de menor folga do projeto.

Estes desafios se multiplicam em um cenário onde vários projetos são executados ao

mesmo tempo. Segundo Barcaui [Barcaui e Quelhas 2004], em um ambiente de múltiplos

projetos, o portfólio de projetos [Dye e Pennypacker 2000, Correia 2005] da organização

depende diretamente do seu conjunto de recursos, sejam estes internos ou externos. O

problema é que este número é finito. Nestes casos, a competência e a capacidade destes
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recursos podem ser interpretadas como principal fator restritivo e estes critérios acabam por

levar estes recursos a serem mais utilizados do que outros, degradando o desempenho do

sistema.

Ainda segundo Barcaui, os processos e políticas da empresa em relação à alocação de

seus recursos são de fundamental importância no contexto da restrição. Em um ambiente de

múltiplos projetos, a combinação de diversas tarefas não sincronizadas, a chamada

multitarefa, limita o desempenho destes recursos, sendo um risco potencial para o sucesso dos

projetos.

O acompanhamento e o controle dos projetos em um ambiente de múltiplos projetos

estão situados na fronteira do acompanhamento individual e estratégico dos projetos. O

objetivo é otimizar o gerenciamento do portfólio de projetos de acordo com as metas

organizacionais e dos projetos, levando em consideração a capacidade, custo, desempenho

financeiro almejado e cronograma das atividades requeridas.

Para muitas organizações envolvidas com o desenvolvimento de software em

ambientes de múltiplos projetos, as restrições são impostas pelas práticas internas de

lançamento de diversos projetos ao mesmo tempo sem a preocupação com as limitações da

infra-estrutura e a priorização dos recursos necessários, dificultando a alocação e

compartilhamento dos recursos.

1.3 Gerência de Riscos

As organizações e profissionais vêm reconhecendo, dia-a-dia, a relevância da utilização de

metodologia de gerenciamento de projetos tanto no setor público quanto no setor privado. A

Gerência de Projetos está sendo aplicada em muitas indústrias hoje, da construção civil e

desenvolvimento de software à assistência médica e social, serviços financeiros, educação e

capacitação. Com esta difusão, os profissionais que dirigem projetos atualmente têm

diferentes formações acadêmicas, trazem diversos níveis de experiência e qualificações como

praticantes das atividades de gerenciamento de projetos.

As atividades da gerência de projeto, em especial da Gerência de Riscos de projetos,

favorecem que os objetivos definidos para o projeto sejam alcançados de acordo com as

restrições de tempo e custo normalmente impostas.
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A Gerência de Riscos pode ser definida como o emprego de habilidades e

competências, aliado ao conhecimento adquirido, através do uso de processos com a

utilização de técnicas e métodos para a identificação, análise e controle dos riscos.

Um dos entraves na área de gestão relaciona-se a quantidade e qualidade da

informação disponibilizada para suporte à tomada de decisão. A tomada de decisão consiste

na escolha da melhor alternativa de acordo com critérios estabelecidos, a partir de certa

quantidade de informações, com o propósito de atingir um objetivo estabelecido. A

multidimensionalidade é, atualmente, a principal característica dos problemas de tomada de

decisão, não sendo diferente nos ambientes de desenvolvimento de software, tendo objetivos

econômicos, ambientais, sociais e técnicos.

De acordo com o Relatório Chaos (2001), tradicional estudo sobre sucessos e

fracassos, em projetos de Tecnologia da Informação (TI), realizado pelo Standish Group

International1 são apresentados números que mostram que 97% dos projetos de sucesso têm

um gerente experiente na liderança [Johnson 2001].

Na versão de 2003 [Standish 2003], dos 13.552 projetos norte-americanos analisados,

a taxa de sucesso atingiu 34%, mais que o dobro dos 16%, identificados em 1994, primeiro

ano da pesquisa [Johnson 2001]. Os fracassos ficaram em 15%, cerca de metade dos 31% do

primeiro estudo. A perda de dólares entre os projetos em 2002 foi estimada em 55 bilhões de

dólares, frente aos 255 bilhões de dólares investidos em projetos em 1994, o desperdício foi

de 140 bilhões de dólares (80 bilhões em projetos fracassados). O atraso, aspecto importante

das falhas associadas ao gerenciamento, nos prazos, segundo o Standish Group, aumentou

para 82%, em 2000 era de 63%.

No relatório apresentado em 2005, uma das preocupações investigadas foi o

conhecimento requerido da equipe no gerenciamento do portfólio projetos e em inovação

tecnológica. Das organizações pesquisadas, 62% têm equipes com as competências requeridas

e bem treinadas, as outras 38% restantes acreditam que as equipes necessitam de treinamento

moderado. O treinamento das equipes é priorizado de acordo com as principais metas

organizacionais: 32% corporativas, 23% infra-estrutura, 26% portfólio de projetos e 19%

solicitações da equipe [Standish 2005].

Resultados como os das pesquisas do Standish Group quando vistos isoladamente,

apesar de significativos, não são conclusivos a ponto de determinar que os projetos de

1 Standish Group na web: www.standishgroup.com
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software estão melhores. Os problemas dos projetos ainda existem, afinal esta é uma

característica inerente a qualquer empreendimento imprevisível e dinâmico. Para solucioná-

los, as organizações têm se apoiado nas teorias da Engenharia de Software e seus modelos de

qualidade para evoluir no controle dos seus processos de produção.

Problemas similares são vivenciados por outras organizações, que apesar de não terem

o desenvolvimento de software como sua atividade fim, realizam o gerenciamento de projetos

para atendimento de suas necessidades de negócio. Este cenário está refletido em várias

pesquisas, realizadas na última década, para a avaliação do desempenho de projetos de

desenvolvimento de software [Jiang et al 1996, Johnson 2001, GIGA 2002, Standish 2005].

Poucos são os gerentes de projetos que lidam apenas com um projeto por vez.

Algumas práticas atuais subsidiam as atividades dos gerentes de projetos nesses ambientes:

Escritório de Projetos [PMI 2004], Gerência de Portfólio de Projetos [Cooper et al 2001,

Pereira 2002, PMI 2004, Correia 2005] e Gerência de Múltiplos Projetos [Barcaui e Quelhas

2004, Freitas 2005].

Para que o uso dessas práticas seja bem sucedido é preciso que a organização possua

um gerenciamento efetivo de seus projetos e que seus gerentes de projetos sejam profissionais

qualificados com um conhecimento formal da área de gerenciamento. Além disso, algumas

das preocupações no ambiente de projetos residem em tratar de forma clara a priorização dos

projetos, o balanceamento dos recursos e riscos, o balanceamento das cargas de trabalho e a

identificação de pontos de coordenação entre projetos.

Em recente pesquisa2, aos profissionais da área de gerenciamento de projetos e

equipes de desenvolvimento do Estado de Pernambuco, foi constatado que a realização do

gerenciamento e mapeamento de riscos está em torno de 50%, não alcançando uma aplicação

maciça nas instituições pesquisadas [Souza 2006]. Aliado a tal fator existe a falta de recursos

apropriados para a realização da Gerência de Riscos, bem como profissionais qualificados

para apoiar as atividades necessárias para o efetivo gerenciamento dos riscos, sendo deixada

completamente a cargo do gerente de projetos.

Outro dado interessante foi a avaliação dos profissionais sobre a área de

gerenciamento de riscos dos projetos. Através da pesquisa o grupo de profissionais

pesquisados mostrou não ter uma impressão muito positiva sobre a aplicação da Gerência de

2 Contribuição de Trabalho de Conclusão de Curso cujo objetivo foi analisar a Gerência de Riscos como Fator de Desenvolvimento

Econômico para Pernambuco na área de serviços de TI. Um conjunto de aproximadamente 70 profissionais participaram da pesquisa.
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Riscos, como também realçam a não existência de instituições de ensino para apoio e suporte

desta disciplina.

O conjunto desses fatos mostra que a prática da Gerência de Riscos ainda não está

consolidada no Estado, em grande parte pela influência cultural de algumas empresas. Porém

como já foi destacado, gerir riscos, ainda é uma atividade relativamente nova, explicando, em

parte, os resultados apresentados pela pesquisa.

Em âmbito nacional a área de Gerência de Riscos vem apresentando uma evolução em

seu estado da arte através das iniciativas promovidas pelos capítulos do PMI, com destaque

para os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Internacionalmente a prática das atividades relacionadas à Gerência de Riscos é uma

constante através de modelos e abordagens disponibilizadas na área de Engenharia de

Software [Boehm e De Marco 1997, Sommerville 2003, PMI 2004].

1.3.1 Gerência de Riscos de Projetos
Como qualquer outra abordagem de Engenharia de Software, o desenvolvimento de sistemas,

baseados no gerenciamento de riscos, também possui inúmeros problemas e desafios

associados. De acordo com Robert Charette [Charette 2001] “atualmente, é uma habilidade

das organizações compreenderem e gerenciarem o espectro completo do risco, que define o

limite entre o sucesso e o fracasso”.

A Gerência de Riscos é, possivelmente, a forma escolhida por muitos gestores e

executivos para prevenir-se dos aspectos críticos associados aos seus negócios. Os processos

envolvidos na identificação, análise e tratamento dos riscos do projeto incluem a maximização

dos resultados das ocorrências positivas e minimização das conseqüências negativas [PMI

2004].

O início de controles internos em áreas organizacionais que estão expostas a altos

níveis de riscos e mudanças não é uma idéia nova. Muito se tem feito a respeito das atividades

que suportam o processo decisório. Mas, a estruturação dos riscos e gerenciamento das

oportunidades está se tornando mais e mais necessária, porque a rápida e intuitiva

identificação, análise, priorização e gerenciamento de todos os riscos e oportunidades

inerentes ao negócio são praticamente impossíveis, mesmo para os mais experientes gerentes

de projetos.

A Gerência de Riscos pode ser motivada pela simples existência organizacional. Nos

dias atuais, o alto grau de evolução tecnológica e as necessidades de mercado contribuem para
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que os ambientes de desenvolvimento de software sofram mudanças constantes. Desta forma,

congrega grande volume de informações, campo fértil para investigações e pesquisas de

novos fenômenos.

Esta variedade e diversidade de situações ocorrem principalmente na área de Gerência

de Projetos, em especial, no gerenciamento dos riscos associados ao sucesso dos projetos

executados dentro de um ambiente organizacional. A existência destes riscos e dos fatores

críticos de sucesso reafirma a importância da definição e utilização de processos de

gerenciamento de riscos de forma explícita, sistemática e estruturada.

Abordando o universo de um projeto de software, o progresso do projeto corresponde

a um indicador que pode fornecer informações valiosas, ao gerente de projeto e demais

stakeholders3, sobre quão bem o projeto está sendo realizado com respeito ao cronograma de

atividades e aos serviços que devem ser fornecidos para o cliente, desde a concepção até a

entrega do produto/serviço solicitado.

Gerenciar projetos de software, visando aumentar a competência da organização no

planejamento e na avaliação de projetos, envolve um conjunto bastante variado de aspectos

que influenciam o desenvolvimento de um produto de software, dentre os quais: aspectos

cognitivos, que estão relacionados aos fatores humanos envolvidos no projeto (stakeholders),

aspectos econômicos, que são mais influenciados pelos interesses comerciais da organização,

e aspectos técnicos, que se relacionam às etapas e atividades relacionadas ao desenvolvimento

do projeto.

A prática da Gerência de Riscos ainda é recente e muitas de suas técnicas e

ferramentas são desconhecidas [Branco e Belchior 2001, Coelho 2004, Leopoldino 2004]. O

próprio conceito do risco é algo abstrato para a área de Engenharia de Software e os gestores e

suas equipes de desenvolvimento não têm um conhecimento detalhado. Muitas vezes a

organização ainda pratica uma Gerência de Riscos invisível, onde é imprescindível que o

gerente de projeto realize as atividades de avaliação de riscos por sua conta e risco.

Desta forma, muito se tem a fazer para permitir que a Gerência de Riscos, como a

própria gerência de projeto, seja um processo que flua em todas as fases do desenvolvimento

de software de forma que:

 Os Stakeholders entendam o que é a “Gerência de Riscos” e como o projeto pode

usufruir os benefícios de sua aplicação;

3 Termo que se refere a todas as pessoas ou organizações que estão interessadas ou envolvidas no projeto.
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 A definição e utilização das atividades do processo de Gerência de Riscos devem ser

adaptadas para cada projeto de forma apropriada;

 O processo de Gerência de Riscos deve ser avaliado periodicamente como forma de

melhoria do processo de desenvolvimento de software e garantia da qualidade dos

produtos gerados;

 Deve existir um Plano Diretor para a Gerência de Riscos na organização;

 A Gerência de Riscos deve estar presente em todas as áreas e atividades necessárias

para o desenvolvimento de um produto de software;

 A correta elicitação de requisitos é um dos fatores de sucesso dentro de um projeto de

desenvolvimento de software;

 Gerenciar riscos não é apenas realizar testes;

 É vital definir os indicadores e métricas associadas para o acompanhamento e controle

dos riscos;

 É preciso ter um processo cíclico e sistemático de Gerência de Riscos;

 A Gerência de Riscos deve ter uma independência dentro do desenvolvimento, assim

com a Gerência de Qualidade, embora esteja diretamente ligada a esta; e

 Gerenciar riscos é um processo necessário, permitindo a realização de projetos e

produtos saudáveis.

O gerenciamento de riscos é um processo onde os gerentes de projeto satisfazem as

necessidades de identificação de fatores de riscos chave para os projetos em andamento,

obtendo consistência e entendimento, escolhendo ou priorizando que riscos devem ser

mitigados e eliminados, como também potencializando os resultados das oportunidades

encontradas.

1.4 Problema Tratado

Embora a Gerência de Riscos seja um processo saudável para as organizações, sua utilização

ainda está aquém das expectativas. Se já é difícil gerenciar riscos em um único projeto de

desenvolvimento, imagine o grau de dificuldade associado a um ambiente de múltiplos

projetos. Nestes ambientes as dificuldades residem no tratamento da estratégia organizacional,

prioridades e restrições dos projetos e o compartilhamento dos recursos da organização.

A questão que surge, então, é:
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Como, de fato, aplicar o gerenciamento de riscos em ambientes de múltiplos projetos

de empresas que desenvolvem e mantêm software, levando em consideração o

relacionamento entre os projetos do ambiente?

Para garantir o perfeito entendimento da pergunta, deve-se considerar:

Gerência de Riscos – emprego de habilidades e competências, aliadas ao

conhecimento adquirido, através do uso de processos com a utilização de técnicas e métodos

para a avaliação e controle dos riscos.

Gerência de Ambientes de Múltiplos Projetos – preocupa-se com a distribuição e o

controle do esforço e dos recursos necessários para os projetos uma vez que estes tenham sido

selecionados para o ambiente.

Relacionamento entre projetos – compartilhamento de recursos pode favorecer o

surgimento de riscos entre projetos.

Com relação ao enfoque de gerenciamento de projeto é levado em consideração o

gerenciamento clássico de projetos estruturado segundo uma visão de processos conforme

proposto pelo PMI [PMI 2004] – ver Seção 3.2.4.

A problemática dos riscos tratada nesta tese tem por base as seguintes premissas:

 Métodos e técnicas para o gerenciamento de riscos precisam ser utilizados em projetos

de software de forma a aumentar o sucesso destes projetos e conseqüentemente a

competitividade organizacional;

 Os métodos de Gerência de Riscos, em ambientes de desenvolvimento de software,

precisam ser sistemáticos e explícitos, bem como armazenados, para que os resultados

sejam transparentes e passados aos vários participantes do projeto (stakeholders).

Além de permitirem que o conhecimento seja compartilhado entre os diversos

membros da organização e favorecem a tomada de decisão;

 Os métodos de Gerência de Riscos utilizados em projetos de desenvolvimento de

software devem ter um estudo de custo/benefício (baixos custos e rápidos resultados

concretos), para serem utilizados na prática;

 Os benefícios da Gerência de Riscos têm que ser demonstrados e medidos mais

efetivamente para que os gestores da indústria de software conheçam a importância

desta prática; e

 A organização deve evoluir sua cultura de gestão de projetos e utilizar processo de

gerenciamento dos riscos de seu ambiente.
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Levando em consideração as premissas anteriores e as questões associadas à

Engenharia de Software no que tange ao gerenciamento dos riscos nos ambientes de

desenvolvimento de projetos o objetivo principal desta tese é a definição de Modelo de

Processo de Gestão de Riscos para Ambientes de Desenvolvimento de Software de Múltiplos

Projetos, com enfoque em análise de incertezas através de abordagem semi-quantitativa.

O Modelo de Processo de Gestão de Riscos para Ambientes de Múltiplos Projetos de

apresentado nesta tese é aplicável para ambientes de Desenvolvimento de Software, muito

embora não seja proibitiva sua aplicação em outros tipos de ambiente, respeitando as devidas

adaptações.

1.5 Objetivos e Contribuições

O principal objetivo desta tese é analisar o Processo de Gerência de Riscos em Ambientes de

Desenvolvimento de Múltiplos Projetos de Software, com enfoque nos riscos existentes entre

projetos, visando o desenvolvimento de Modelo de Processo de Gestão de Riscos para

ambientes organizacionais, favorecendo o acúmulo de experiências, ajuste das organizações

no nível de maturidade próprio e, por conseguinte, adequação do respectivo modelo de

processo de Gerência de Riscos, de acordo com as limitações expostas.

O modelo de processo proposto tem como objetivo definir as atividades de

gerenciamento de riscos desde a fase inicial do planejamento, incluindo a definição dos

objetivos e necessidades de informações, até a fase de análise e apresentação dos resultados

obtidos, conforme os requisitos do PMI [PMI 2004] e modelo de qualidade CMMI [SEI

2001].

Desta forma para efetivo alcance deste principal objetivo, faz-se necessário:

1. Construir Modelo de Processo de Gestão de Riscos para Ambientes de Múltiplos

Projetos – mPRIME Process (Project RIsk ManagEment Process) para organizar de

forma dinâmica as informações compartilhadas entre membros de equipes de

desenvolvimento, além de prover apoio para os níveis estratégico e tático da

organização;

2. Identificar possíveis riscos e fatores de riscos dos ambientes de desenvolvimento de

software, bem como a influência e os relacionamentos dos riscos entre projetos;

3. Modelar e organizar os riscos identificados através da construção de uma Ontologia de

Domínio – mPRIME Ontology (Project RIsk ManagEment Ontology), favorecendo o
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desenvolvimento de vocabulário padronizado e conseqüentemente armazenamento de

informações e experiências vivenciadas na execução de projetos;

4. Desenvolver Modelo de Processo de Gestão de Riscos objetivando o crescimento

organizacional do uso do mesmo, ou seja, criar níveis de implementação do processo

de acordo com o nível de maturidade organizacional, e mais, de acordo com a

existência ou não de um Processo de Gerência de Riscos;

5. Identificar métricas que subsidiem a avaliação dos riscos em projetos e entre projetos

em ambientes de desenvolvimento de software;

6. Identificar e catalogar os requisitos funcionais para suporte ao modelo. Desta forma,

ferramentas disponíveis atualmente podem ser identificadas e melhor utilizadas;

7. Implementar protótipo de ferramenta que servirá para validar junto aos stakeholders a

idéia e os artefatos propostos.

O Modelo de Processo de Gestão de Riscos de Múltiplos Projetos de Desenvolvimento

de Software é motivado por vários aspectos, sendo uma abordagem:

 Baseada no levantamento de riscos internos e externos do ambiente; riscos

estratégicos, táticos e operacionais;

 Pautada na correta descrição da real necessidade do projeto em avaliação durante a

fase de identificação dos riscos. Fato que subsidia a reutilização das informações do

projeto em um ambiente de múltiplos projetos, ressaltando a importância de gerar e

manter as lições aprendidas.

 Composta por um conjunto de práticas que provê uma base sólida para um processo de

Gerência de Riscos integrado, facilitando a adoção por empresas que ainda não

possuem um processo de Gerência de Riscos definido, como também para aquelas que

já possuem e estão em constante evolução.

Com esta visão do projeto disponibilizada, espera-se melhorar a qualidade dos

resultados e facilitar o diagnóstico dos riscos em ambientes de múltiplos projetos, reduzindo

perdas e possíveis falhas, mas também ressaltando as oportunidades identificadas.

1.6 Delimitação do Trabalho

Pela amplitude do tema escolhido – Gerenciamento de Riscos – foi necessário delimitar o

campo e a dimensão do estudo, buscando garantir o perfeito entendimento do problema e o

cumprimento dos objetivos.
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1.6.1 Escopo Positivo
Esta tese teve o comprometimento de investigar os problemas listados em seguida:

1. Visão de Gerência de Riscos em Ambientes de Múltiplos Projetos de

Desenvolvimento de Software

O Guia PMBOK trata a aplicação do processo de Gerência de Riscos em um projeto

individualmente, não abordando o tratamento dos possíveis riscos existentes entre os projetos,

em execução no período, em um ambiente organizacional.

A análise de alguns modelos e processos de Gerência de Riscos na área de Engenharia

de Software mostra a não existência de preocupação explícita sobre o tratamento dos riscos

entre projetos em um ambiente de desenvolvimento de software. Menos ainda se pode dizer

sobre a proposição de modelo específico para o tratamento deste problema dentro dos

ambientes organizacionais, conforme discutido no Capítulo 6.

Para tanto é necessário a identificar:

a) Conjunto de atividades básicas e suficientes para atender a efetiva gestão de riscos em

ambientes múltiplos projetos de desenvolvimento de software;

b) Atributos e relacionamentos existentes entre os projetos em execução e os projetos

passados; e

c) Critérios que melhor representem e especifiquem a definição do processo de Gerência

de Riscos entre projetos.

2. Classificação de Riscos de Ambientes de Múltiplos Projetos de Desenvolvimento

de Software

Outro problema abordado é a classificação de riscos levando em consideração às

características dos ambientes de múltiplos projetos.

Uma das dificuldades apresentadas para a implementação da Gerência de Riscos em

ambientes organizacionais está associada ao conhecimento dos tipos de riscos que podem

estar relacionados com os projetos de desenvolvimento, e mais, aos tipos de projetos

desenvolvidos nestes ambientes.

3. Metodologia de Implantação do Modelo de Processo

Outra questão é a definição de proposta de institucionalização e suporte metodológico

para implantação do modelo de processo em um ambiente organizacional.

1.6.2 Escopo Negativo

Não foi objeto desta tese:
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a) O processo de Seleção de Portfólio de Projetos no ambiente organizacional;

b) O processo de definição da Estratégia Organizacional;

c) A implementação de Base de Conhecimento Organizacional sobre os projetos

desenvolvidos;

d) A validação do modelo proposto em outra área de domínio, que não seja a área

de Engenharia de Software, devido à utilização de processos e modelos da área

de desenvolvimento de software na sua definição e;

1.7 Metodologia e Histórico de Desenvolvimento do Trabalho

O senso comum limita-se, na maioria das vezes, a tentar resolver problemas de ordem prática.

Por isso, enquanto determinado conhecimento funcionar, ou surtir efeitos satisfatórios, dentro

dos objetivos para os quais foi convencionado, ele continuará sendo utilizado sem muito

questionamento, conforme Alves-Mazzotti e Gewandsznajder [Alves-Mazzotti e

Gewandsznajder 1999]:

“A partir do momento, que este raio de ação propõe um alcance maior, devem-se

ter hipóteses sistemáticas, que resolvam satisfatoriamente os problemas para os

quais foi criada. Esta é a base do conhecimento científico”.

Desta forma, através da ciência procura-se aplicar uma hipótese para resolver novos

problemas, ampliando o campo de ação para além dos limites de objetivos práticos e

problemas cotidianos [Alves-Mazzotti e Gewandsznajder 1999].

A partir do objeto de estudo escolhido – Gerência de Riscos em Ambientes de

Múltiplos Projetos – os tipos de pesquisa utilizados foram pesquisa exploratória, descritiva e

explicativa [Alves-Mazzotti e Gewandsznajder 1999, Silva 2002].

Para a definição da abordagem e técnicas a serem adotadas, primeiramente foram

estudadas algumas metodologias de pesquisa. Uma vez que esta tese enquadra-se na área de

Ciência da Computação, foram estudadas ferramentas, métodos atualmente utilizados e de

consenso na Engenharia de Software, especificamente na Gerência de Riscos de Projetos de

Software.

1.7.1 Fases e Atividades
Abril de 2003 a março de 2004
A metodologia de pesquisa adotada para a realização desta tese de doutorado foi

primeiramente, a revisão bibliográfica para conhecer o estado atual da Gerência de Riscos na
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área de Engenharia de Software e as diversas abordagens adotadas para o processo de

Gerência de Riscos: desde o planejamento estratégico, identificação de fatores de risco,

passando pela análise até o efetivo controle e tratamento de riscos. Nesta fase, o estudo das

ferramentas e técnicas utilizadas para dar suporte às abordagens estudadas foi de vital

importância para a definição dos métodos de investigação e análise que serão utilizados nas

fases seguintes, conforme fases 1 e 2 mostradas na Figura 1.1.

A exploração do tema baseou-se em leituras de trabalhos internacionais, pois a

produção nacional, ainda em fase embrionária, encontra-se limitada. Foram pesquisados livros

da área de Engenharia de Software, Gerência de Projetos e Gerência de Riscos. Periódicos

também foram explorados, como jornais, relatórios técnicos e artigos da área acadêmica e

industrial, com foco em modelos, normas e estudos de casos. Foram realizadas visitas a outros

centros da Universidade Federal de Pernambuco: Engenharia de Produção – Gestão de Risco

de Incêndios e LIKA – Laboratório de Imunopatologia Keiso-Asami – Fatores de Risco de

Câncer de Pele, para conhecimento dos estudos em andamento e metodologias adotadas.

Os dados trabalhados neste período foram compilados através da publicação:

1. Gusmão, C. M. G e Moura, H. P. ISO, CMMI and PMBOK Risk Management: a
Comparative Analysis. In: The International Journal of Applied Management and
Technology - ISSN 1544-4740. 2003. Disponível na URL< www.ijamt.org >.

Abril de 2004 a março de 2005
Através dos estudos realizados inicialmente, o conhecimento sobre as abordagens e processos

de Gerência de Riscos disponibilizados foi alcançado, além de identificar, a partir das leituras,

alguns pontos falhos no gerenciamento de riscos. Pontos estes que foram tratados e validados

a partir de levantamento de campo (Fase 4 – Figura 1.1), com profissionais da área de gestão

de projetos de software através de grupos focais e aplicação de questionários. Grupos

formados por profissionais com no mínimo 10 (dez) anos de experiência na gerência de

projetos. O objetivo foi validar questões que são consideradas críticas para a gestão de riscos

em ambientes de desenvolvimento de software, conforme Seção 1.4.

Após a formalização dos conceitos e dos processos fundamentais da Gerência de

Riscos através da análise de conteúdo dos textos gerados, síntese e crítica da bibliografia

estudada, foi proposto Modelo de Processo de Gestão de Riscos para Ambientes de Múltiplos

Projetos de Desenvolvimento de Software, principal contribuição desta tese, conforme Fase 3

– Figura 1.1.
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Ao final deste período as publicações foram:

2. Moura, H. P; Gusmão, C.M.G; Correia, B.C.S. Portfolio Management: a Critical View of
Risk Factors Balancing. In: International Project Management Conference – NORDNET
2004. Helsinki – Finlândia, 2004. Disponível na URL:
<http://www.nordnet2004.com/Abstracts/index.htm>.

3. Gusmão, C.M.G; Moura, H. P. Gerência de Risco em Processos de Qualidade de
Software: uma Análise Comparativa. In: III Simpósio de Brasileiro de Qualidade de
Software – SBQS 2004. ISBN 858844276-0. Brasília - Distrito Federal, 2004.

Fases da Pesquisa Atividades
Fase 1 – Estudo Inicial Revisão bibliográfica, modelos,

ferramentas e técnicas da Engenharia de
Software/Gerência de Risco. Disciplinas
do programa.

Fase 2 – Estudo Detalhado Estudo aprofundado dos modelos e
processos da Gerência de Risco.
Avaliação das abordagens Qualitativas e
Quantitativas. Disciplinas do programa.

Fase 3 – Definição do Modelo
Marco:
Exame de Qualificação

Definição do Modelo. Analisar as
informações coletadas e sintetizadas na
fase anterior. Identificar os componentes
do modelo de Gerência de Risco.

Fase 4 – Teste do Modelo Aplicar o modelo e fazer testes
experimentais.
Implementar o modelo com as melhorias
necessárias.

Fase 5 – Estudo de caso
Marco:
Proposta de Tese

Especificar o processo.
Implementar o modelo com as melhorias
necessárias.

Fase 6 – Refinamento do Modelo Compilar os resultados dos estudos de
casos. Avaliar as adaptações e melhorias
propostas.
Fazer os ajustes finais necessários.

Fase 7 – Redação e Defesa da Tese

Figura 1.1 – Metodologia de Pesquisa Adotada – Visão das Fases

Abril de 2005 a março de 2006
O resultado obtido com os experimentos realizados permitiu o detalhamento e validação

inicial do modelo proposto.



18

Em seguida o processo e as técnicas foram submetidos a discussões informais com

profissionais de empresas locais produtoras de software, no sentido de avaliar sua

aplicabilidade em ambiente local de desenvolvimento de “produtos de software” (Fase 4,

Figura 1.1). Com base em tais discussões, foram promovidos ajustes considerados adequados.

As publicações deste período tiveram o objetivo de disseminar o conhecimento das

atividades da Gerência de Riscos:

4. Gusmão, C.M.G; Moura, H. P. Gerenciando Riscos em Ambientes de Múltiplos Projetos
de Software: Teoria e Prática. In: V ERI RJ/ES – Escola Regional de Informática do Rio
de Janeiro e Espírito Santo. Vitória – ES, 2005.

5. Gusmão, C.M.G; Moura, H. P. Gestão de Riscos para Ambientes de Múltiplos Projetos de
Software: Teoria e Prática. In: IV ERI MG – Escola Regional de Informática de Minas
Gerais. ISBN 85-7669-048-9. Poços de Caldas – MG, 2005.

6. Gusmão, C.M.G; Moura, H. P. Gerenciando Riscos em Ambientes de Múltiplos Projetos:
uma abordagem baseada no PMBOK. In: V ERBASE – Escola Regional de Computação
Bahia – Sergipe. Salvador – BA, 2005.

Marcos importantes deste período foram a mPRIME Ontology – Ontologia no

Domínio dos Riscos – Capítulo 4 e a mPRIME Tool – Ferramenta para o gerenciamento de

riscos em ambientes de múltiplos projetos – Capítulo 6.

Abril de 2006 a fevereiro de 2007
O passo seguinte foi selecionar empresa desenvolvedora de software para validação do

modelo de processo proposto, com vistas a uma avaliação das dificuldades de utilização,

omissões, carências ou excessos (Fase 5, Figura 1.1), através de estudo de caso.

As contribuições deste período foram publicadas nos seguintes eventos:

7. Gusmão, C.M.G e Moura, H. P. mPRIME: Uma Solução Integrada para Gestão de Riscos.
In: XXXII Conferência Latinoamericana de Informática – CLEI 2006. 19th IFIP World
Computer Congress. Santiago – Chile. 20 a 25 agosto de 2006.

8. Gusmão, C.M.G e Moura, H. P. "Multiple Risk Management Process Supported by
Ontology". In: Product-Focused Software Process Improvement. Lecture Notes in
Computer Science. Springer Berlin / Heidelberg. ISBN.978-3-540-34682-1. 2006

1.8 Organização da Tese

Este documento está organizado em oito capítulos. Após este capítulo introdutório, os demais

capítulos foram estruturados da seguinte forma:

Capítulo 2 – Riscos em Software: Métodos, Técnicas e Ferramentas

Apresenta os conceitos da Gerência de Riscos e abordagens utilizadas na área de

Engenharia de Software, introduzindo métodos, técnicas e ferramentas de apoio à
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gestão de riscos de projetos. A finalidade é abordar as principais funcionalidades

disponibilizadas para o gerenciamento dos riscos organizacionais.

Capítulo 3 – A Gerência de Riscos nos Ambientes de Desenvolvimento de Software

Apresenta a Gerência de Riscos através da visão analítica de modelos consolidados na

área de Engenharia e Qualidade de Software. Também traz tendências na área de

Gerência de Riscos de Projetos.

Capítulo 4 – mPRIME Ontology

Apresenta a mPRIME Ontology componente desenvolvido com a finalidade de

estruturar informações básicas sobre os fatores de riscos nos ambientes de

desenvolvimento de múltiplos projetos de desenvolvimento de software.

Capítulo 5 – mPRIME Process: Modelo de Processo de Gestão de Riscos para Ambientes

de Múltiplos Projetos

Descreve o mPRIME Process, um modelo de processo de Gestão de Riscos para

Múltiplos Projetos de Desenvolvimento de Software. A descrição é feita através da

apresentação e descrição dos fluxos de atividades, artefatos, papéis e

responsabilidades.

Capítulo 6 – mPRIME Tool

Apresenta a mPRIME Tool – Ferramenta de Apoio à Gestão de Riscos de Múltiplos

Projetos de Software através de seus requisitos essenciais, características e estudos

experimentais realizados.

Capítulo 7 – Estudo de Caso e Estudos Experimentais

Descreve o estudo de caso realizado em empresa desenvolvedora de software

utilizando o mPRIME Process e a mPRIME Tool, contribuições desta tese. O ambiente

onde o estudo foi realizado, os riscos identificados, a metodologia utilizada, as

dificuldades encontradas na realização dos estudos experimentais e as melhorias

incorporadas são apresentadas.

Capítulo 8 – Conclusões e Trabalhos Futuros

As conclusões, perspectivas para continuidade deste trabalho e futuras pesquisas são

apresentadas.

Ao final as referências bibliográficas utilizadas na construção desta tese e os apêndices

desenvolvidos foram disponibilizados.
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CAPÍTULO 2
RISCOS EM SOFTWARE: MÉTODOS, TÉCNICAS E

FERRAMENTAS

As incertezas fazem parte do cotidiano humano. Desde os primórdios o homem procura

defender-se dos riscos que o cercam, galgando níveis de satisfação das necessidades básicas,

de segurança e culminando nas necessidades de cunho puramente profissional. As pessoas,

em sua grande maioria, diariamente fazem escolhas, com graus diferenciados de riscos, mas

também com um alto grau de oportunidade e benefícios associados.

Deste modo, tem-se que as incertezas incutem, geram e implicam em riscos. E estes,

são definidos como a probabilidade ou possibilidade da ocorrência de valores para

determinados eventos e fenômenos, não desejáveis e, ou, adversos. Isto leva a estabelecer a

convivência contínua e inevitável com inúmeros tipos de riscos.

Porém, entende-se que esta convivência precisa ser explicitada, ou mesmo, elucidada.

Fato que propiciará a identificação, análise e quantificação da intensidade dos riscos. Este

conhecimento proporcionará o estabelecimento de estratégias que visem ações de prevenção,

minimização e, ou, mitigação dos efeitos associados aos riscos, não obstante a reutilização do

acúmulo de conhecimento através das situações vivenciadas.

Os riscos possuem diferentes significados, como os de ordem física, estrutural,

econômica, social e ambiental. Podendo estes, desdobrarem-se em diversos componentes e

sucessivos níveis de detalhamento.

Atualmente todos os ramos da atividade humana dependem de alguma forma da

utilização de software para operar, dar suporte, controlar equipamentos e fluxos de

informações, gravar ou processar atividades. A área de Engenharia de Software tem

promovido vários estudos com a finalidade de produzir modelos de melhoria, processos,

métodos e ferramentas para aumentar a probabilidade de sucesso na execução de projetos de

software, garantindo a qualidade de seus produtos e minimizando possíveis problemas

associados [SEI 2001, PMI 2004]. Portanto, na capacidade de prevenir e controlar essas

variáveis pode estar o diferencial para gerir os riscos de projetos na indústria de software.

Todo projeto de software enfrenta problemas de qualidade, de cronograma, e de custo

que estão sendo afetados por riscos que são inesperados, não planejados ou ignorados

simplesmente pela falta de conhecimento.
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Através de perspectivas globais de negócios muitas organizações estão tornando-se

cada vez mais dependentes do sucesso ou do fracasso dos softwares que desenvolvem. Neste

contexto, a Gerência de Riscos não é apenas baseada em boas práticas para o

desenvolvimento de software, mas sim, boas práticas para gerir negócios.

O objetivo deste capítulo, através das próximas seções, é traçar a trajetória do conceito

do risco desde seus primórdios até os dias atuais, conforme seções 2.1 e 2.2, apresentando

suas principais características, origens, tipos e tendências. Permite, ainda, tratar assuntos

relacionados à importância do conhecimento sobre os riscos, suas atividades e evolução nas

seções 2.3, 2.4 e 2.5, respectivamente. Na Seção 2.6 métodos de identificação de riscos são

tratados. Em seguida na Seção 2.7 técnicas de análise de riscos são apresentadas através das

abordagens qualitativas e quantitativas. As seções 2.8 e 2.9 apresentam ferramentas de

gerenciamento de riscos e um estudo analítico baseado nas suas funcionalidades. Por fim na

Seção 2.10, estratégias de tratamento e respostas aos riscos são apresentados.

2.1 História e Origens do Risco

Existem várias definições e usos para o termo risco. Frank Knight em seu livro - Risk,

Uncertainty and Profit – define risco, em uma abordagem para o mercado financeiro, como

sendo a exposição a eventos incertos com probabilidades conhecidas [Knight 1921]. No

dicionário Houaiss, o termo risco é definido como: “probabilidade de perigo” [Houaiss 2001].

Como também no dicionário Webster’s que diz: “risco é a probabilidade de perda, injúria,

desvantagem ou destruição” [Websters 1993].

Segundo Peter Bernstein em seu livro - Desafio aos Deuses: A Fascinante História do

Risco, a origem da palavra risco vem do italiano antigo, risicare que significa “ousar”, que

por sua vez, deriva do Latin risicu, riscu. Desta forma é uma escolha e não o destino. E ainda

[Bernstein 1997] “... a capacidade de gerenciar riscos, a vontade de correr riscos e fazer

opções ousadas são elementos-chave da energia que impulsiona o mundo”. Logo, sendo o

risco uma opção, pode-se medi-lo, avaliar as conseqüências de sua ocorrência e

conseqüentemente geri-lo.

A Gerência de Riscos, atualmente, na prática, ainda utiliza vários de seus conceitos

fundamentais, apresentados desde o século XVII. Inicialmente o processo de gestão de riscos

pode apresentar informações confusas, dúvidas e desconhecimentos, uma vez que, tudo no

início do projeto é incerto. A Gerência de Riscos transcende as teorias modernas de
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gerenciamento, como Gerenciamento de Qualidade Total (TQM – Total Quality

Management) [Kolarik 1995] e Reengenharia do Processo de Negócio – (BPR – Business

Process Reengineering) [Champy 1995], porque é necessário tomar decisões.

A Gerência de Riscos é baseada em teorias que provêem diferentes estratégias para a

tomada de decisões, sob condições probabilísticas. Todas as estratégias esforçam-se em

melhorar a qualidade das decisões com a avaliação de duas ou mais alternativas de ação

[Clemen 1991].

Três séculos e meio atrás a ciência iniciou uma busca intelectual cujo objetivo era

medir o acaso e, com isso, exercer um maior controle sobre os fenômenos naturais. A Figura

2.1 apresenta uma visão cronológica da importância da Gerência de Riscos. Pode-se dizer que

esta jornada inicia-se com a Teoria da Probabilidade, criada por Blaise Pascal4 e Pierre de

Fermat5 [Bayes 1763, Von Neumann 1947, Feller 1971, Larousse 1998].

Figura 2.1 – Cronologia da Importância do Conceito de Risco

Os séculos XVIII e XIX são caracterizados pelo aprofundamento nos estudos das

probabilidades e no tratamento de situações de uma complexidade maior. Muitas

contribuições podem ser ressaltadas: Pierre-Simon de Laplace6, Siméon Poisson7 e Karl

Friedrich Gauss8.

4 Blaise Pascal (1623 - 1662) filósofo, matemático, físico, teólogo e escritor francês.

5 Pierre de Fermat (1601 - 1665) matemático francês.

6 Pierre-Simon de Laplace (1749 – 1827) astrônomo, físico e matemático. Propôs sua Teoria Analítica das Probabilidades, onde se

encontram expostos, sem nenhum instrumental matemático, os princípios e as aplicações da " geometria do acaso ".
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Nesta época, o debate tinha como foco onde termina a arte de pensar – a análise

objetiva – e começa a arte da conjectura. Em certo sentido, a conjectura é o processo de

estimar o todo a partir das partes.

Muitos esforços foram realizados para se chegar ao grau de linguagem sobre eventos

aleatórios atualmente. Vários momentos históricos foram vivenciados, cada um deles com as

peculiaridades próprias de cada época.

No final do século XIX e início do século XX, o objetivo concentrava-se na análise de

fatos quantitativos sobre o Estado. A finalidade inicial, da primeira coleta de dados

demográficos, era oferecer um levantamento de perspectivas de mercado ao comércio e de

fornecer ao governo as primeiras estimativas de número de pessoas disponíveis para o serviço

militar, "conhecimento este que pode tornar o comércio e o governo mais seguros e regulares"

[Bernstein 1997].

Seguindo este pensamento surgiu a necessidade de conhecer as bases tributárias, os

gastos com benefícios sociais e assistenciais, era o início da importância da coleta de

informações como subsídio para a tomada de decisão. Informações estas consideradas bases

da Teoria da Decisão9. A tomada de decisão é passo essencial para qualquer esforço de

administração dos riscos [Paiva 2001].

No século XX a Gerência de Riscos é formalmente apresentada a comunidade de

Engenharia de Software através da proposta do modelo Espiral de Barry Boehm [Boehm

1991]. Seguindo-se a este evento muitas abordagens e modelos foram apresentados com

características próprias e seguindo, de um modo geral, a proposição do uso das atividades da

Gerência de Riscos (Seção 2.4).

No século XXI as tendências da área de gerenciamento de projetos vêm evoluindo e

adaptando questões de melhoria a aplicação dos conhecimentos voltados para a área de

gerenciamento de riscos. Muitas iniciativas da comunidade estão voltadas para o uso de

modelos baseados em Escritório de Projetos e Modelos de Maturidade. Outros tratam

abordagens do uso dos conceitos da Gerência de Riscos Integrada significando sua utilização

7 Siméon Poisson (1781 – 1840) Poisson descobriu a forma limitada da distribuição binomial que posteriormente recebeu o seu nome. A

distribuição de Poisson é considerada atualmente uma das mais importantes distribuições na probabilidade, e mais que isso, o método de

Poisson é um processo aleatório de importância fundamental.

8 Karl Friedrich Gaus (1777 – 1855) matemático, astrônomo e físico alemão. Teve na aritmética seu principal campo de estudo.

9 Teoria da Tomada de Decisão - "É a teoria de decidir o que fazer quando é incerto o que acontecerá" [Bernstein 1997]
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em todos os processos de gestão da organização, além do enfoque em conceitos de

cooperação.

2.2 Riscos em Engenharia de Software

Ainda que o conceito de risco esteja bastante associado a perigos e impactos negativos, já

vem sendo utilizado como "exposição a conseqüências da incerteza", sendo cada vez mais

aplicado tanto no gerenciamento de perdas como no de ganhos potenciais. Nas próximas

seções serão tratados os conceitos relativos à incerteza, oportunidade e riscos.

2.2.1 Incerteza, Oportunidade e Risco
Um fator comum que provoca preocupação na análise de projetos e no seu investimento é a

incerteza. Surge como uma das conseqüências da falta de controle absoluto dos eventos que

acontecerão num futuro próximo. Pode-se fazer a previsão sobre o comportamento de

determinados eventos, mas não se pode determinar exatamente quando e em que intensidade

eles deverão ocorrer. Exemplos desses eventos são os comportamentos futuros da economia

de um país, as vendas futuras de determinados produtos e sua aceitação no mercado, o

desgaste e custos de manutenção de equipamentos, entre outros.

Considerando que a noção de risco associada à possibilidade de dano, perda ou estrago é

de conhecimento claro e direto, alguns autores fazem uma distinção teórica entre o risco e

incerteza. Marshall [Marshall 2002] e Knight [Knight 1921] diferenciam risco – resultados

que, embora não certos possuem probabilidades quantificáveis pela experiência ou dados

estatísticos e para a qual é possível fazer uma estimativa – de incerteza, quando a ausência de

experiências ou ocorrências anteriores impossibilita quantificar adequadamente o resultado.

No entanto, conforme M. H. Simonsem [Simonsem 1994], em seu livro Dinâmica

Macroeconômica (1994: p. 399), “Risco é quando a variável aleatória tem uma distribuição

de probabilidades conhecida e, Incerteza, quando essa distribuição é desconhecida”.

No contexto da Gerência de Projetos, o risco de projeto pode ser definido como o

efeito cumulativo das incertezas que adversamente afetam os objetivos do projeto. Em outras

palavras, é o grau de exposição a eventos negativos e a probabilidade de ocorrência e seu

impacto nos objetivos do projeto, expressos em termos de escopo, custo, prazo e qualidade.

A meta principal do gerenciamento de riscos de projeto é afastar as incertezas

relacionadas aos riscos e direcionar os projetos para oportunidades. Outra forma de tratar os
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riscos é listar fatores de riscos que são variáveis que podem tornar-se riscos em um baixo,

médio ou alto grau de incidência no ambiente.

A partir deste momento será apresentado o projeto Arriscado que será utilizado ao

longo deste capítulo para ilustrar e facilitar o entendimento dos conceitos da Gerência de

Riscos. O projeto é totalmente fictício, conforme apresentado no Quadro 2.1.

Quadro 2.1 – Contexto do Projeto Arriscado

De acordo com a situação exposta no Quadro 2.1, é possível identificar como riscos:

 A interface entre os sistemas pode não ser alcançada; e

 O gerente do projeto não tem experiência no gerenciamento de projetos complexos.

Oportunidades relacionadas:

 Construção de um sistema que integra as funções de ERP (Enterprise Resource

Planning) e CRM (Customer Relationship Management) favorecendo a tomada de

decisão organizacional. Neste caso tem-se um produto diferenciado;

 Aquisição de conhecimento diferencial competitivo mercadológico.

Conforme visto, as oportunidades estão relacionadas aos riscos. Através dos exemplos

citados acima, pode-se perceber que na oportunidade de ter um produto diferenciado está o

risco de não conseguir a integração necessária entre os sistemas iniciais. Como também, o

diferencial adquirido pelo conhecimento da equipe na tecnologia utilizada para a integração,

pode ser prejudicado pela falta de experiência da gerência em projetos com tal complexidade.

2.2.2 Categorias e Tipos de Riscos
Risco na área de software foi representado de forma sistemática por Barry W. Boehm, em

1988, através do Modelo Espiral [Boehm et al 2004], que tem como princípio ser incremental

REX (Risk Expert) é um respeitado líder de projeto da Companhia do Sr. Bonzinho SA, uma organização que
trabalha com o desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão.

Estes sistemas, na sua grande maioria, trabalham atividades de Relacionamento com o Cliente (CRM
– Customer Relationship Management). Recentemente, REX foi nomeado gerente de projeto para um novo
projeto da organização, chamado Arriscado. Este projeto tem o objetivo de integrar informações entre
sistemas, melhorando a produtividade e atendimento das organizações. A meta é integrar o sistema ERP com
o CRM, evitando a duplicidade de informações e potencializando a definição dos perfis dos clientes e
conseqüente conhecimento de suas necessidades.

REX tem uma boa experiência no gerenciamento de projetos, pois a um bom tempo vem lidando com
projetos de pequeno porte, mas nunca trabalhou com projetos desta complexidade e tamanho. Este projeto é
considerado de médio porte para as estratégias organizacionais. REX tem a impressão de ser um grande
projeto. Seu objetivo é garantir o sucesso.

REX já documentou algumas informações passadas pelo seu superior imediato e identificou as partes
interessadas do projeto Arriscado. Já fez a revisão do processo com os membros da equipe, e o próximo
passo é preparar o Plano de Gerenciamento de Riscos do projeto.
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e dirigido à análise de riscos. O desenvolvimento incremental é uma estratégia para a

obtenção de progresso em pequenos passos, pela divisão de um problema em subproblemas e

a posterior combinação das soluções encontradas (alternativas definidas).

Atualmente, a área que trata riscos na Engenharia de Software evoluiu, passando de

uma análise dentro das fases do modelo de desenvolvimento de software para se tornar uma

gerência que permeia todos os processos do ciclo de vida do software10.

Risco de software pode ser caracterizado como [Hall 1998]:

 Riscos de Projeto de Software. Define os parâmetros operacionais, organizacionais e

contratuais do desenvolvimento de software. Inclui limites de recursos, interfaces,

relacionamentos com fornecedores ou restrições de contratos.

 Riscos de Processo de Software. Relacionam-se os problemas técnicos e de

gerenciamento. Nos procedimentos de gerência podem-se encontrar riscos em

atividades como: planejamento, definição e contratação de equipe de trabalho, garantia

de segurança e configuração de gerência. Nos procedimentos técnicos, podem-se

encontrar riscos nas atividades: análise de requisitos, projeto, codificação e testes, por

exemplo.

 Riscos de Produto de Software. Contém as características intermediárias e finais do

produto. Estes tipos de riscos têm origens nos requisitos de estabilidade do produto,

desempenho, complexidade de codificação e especificação de testes.

Muitas classificações são encontradas na literatura relacionada à Gerência de Projetos

[Carr et al 1993, Gustafson 2002, Sommerville 2003, PMI 2004], uma delas é o uso de

taxonomia de riscos11 (Taxonomy-Based Risk Identification) como a apresentada pelo

Instituto de Engenharia de Software (SEI - Software Engineering Institute) – Seção 3.2.3,

onde os riscos são classificados dentro de categorias para melhor entendimento de sua

natureza. Alguns estudos e abordagens na literatura, que tratam a área de Gerência de Riscos,

evoluíram, ou mesmo adaptaram, as categorias de riscos inicialmente apresentadas na

taxonomia proposta pelo SEI [Costa et al 2005, Gusmão et al 2005 e Webster et al 2005].

As categorias de riscos favorecem a identificação dos riscos em um ambiente,

promovendo uma classificação e organização dos riscos identificados em grupos lógicos.

10 O ciclo de vida do software vai desde a concepção de idéias até a descontinuidade do produto de software.

11 Taxonomia de Riscos – mais informações na Seção 4.5.
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Alguns exemplos de categorias de riscos e suas abrangências estão relacionados na Tabela

2.1.

Tabela 2.1 – Exemplos de Categorias de Riscos

Categoria Descrição
Técnico e Desempenho Riscos associados a aspectos técnicos do projeto. Pode estar relacionado ao grau de

inovação tecnológica do projeto em questão.
Negócio Risco associado ao marketing ou ao tempo de lançamento de releases dos produtos

ou novas versões. Também pode estar associado às informações dos competidores.
Gerência de Projeto Riscos associados com o processo de gerenciamento de projeto, maturidade

organizacional e habilidade.
Processo Riscos associados ao processo de negócio ou outro processo que possa impactar a

organização, o usuário (cliente) ou o projeto.

Não existe uma diferenciação clara entre os termos “classificação e categorização de

riscos” na literatura de Engenharia de Software. Em muitas abordagens são utilizados como

sinônimos. O próprio Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge), tanto na sua

segunda quanto terceira edições, além de subclassificar os riscos, os organiza em categorias

[PMI 2000, PMI 2004].

De forma geral, nos modelos de processos de gerenciamento de riscos é solicitada a

definição das categorias ou classes de riscos (classificações) de acordo com as características

do ambiente de desenvolvimento em questão.

Retomando a situação apresentada no Quadro 2.1, através das informações analisadas

pelo REX, de acordo com as estratégias e contexto da Gerência de Riscos adotados pela

Companhia Sr. Bonzinho SA, as categorias de riscos definidas são:

 Tecnologia – riscos associados à plataforma utilizada no desenvolvimento e integração

de sistemas.

 Dados – riscos associados às atividades de garantia da integridade e confiabilidade dos

dados de sistemas legados.

 Recursos – riscos associados aos recursos de infra-estrutura e equipamentos

necessários.

 Recursos Humanos – riscos associados à equipe de profissionais envolvida no projeto.

 Gerência de Projetos – riscos associados às práticas de gerenciamento aplicadas.

2.2.3 Gerência de Riscos e Tomada de Decisão
A incerteza é um fator que pode dificultar a tomada de decisão racional. A maioria das

decisões, sobretudo aquelas importantes, está baseada em algum tipo de estimativa, colocando
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a incerteza como elemento do processo decisório. E mesmo que a situação não exija

estimativa, deve-se considerar a insuficiência das informações para a tomada de decisão.

Um risco só deveria ser tratado quando o seu benefício potencial (oportunidade) para a

organização e as chances de ganhos excedesse o valor do custo reparador de uma decisão mal

sucedida e as chances de perdas dentro de uma margem satisfatória. Para que isso possa

acontecer é preciso que o gerente de projeto, ou o profissional responsável pelo risco,

encontre as respostas para algumas questões, tais como o motivo pelo qual o risco deve ser

tratado; quais são os ganhos associados ou o que poderá ser perdido; as reais chances de

sucesso (ou fracasso); o que poderá ser feito se os objetivos definidos não forem alcançados;

se o custo de estratégias de tratamento vale o esforço para um risco em específico.

Dessa forma, torna-se importante fazer uma análise do grau de incerteza existente no

processo de decisão, ou seja, procurar uma estimativa dos riscos envolvidos. Deve-se ressaltar

a importância do uso de abordagens qualitativa e quantitativa (Seção 2.7) na análise e

desenvolvimento dos investimentos, de uma empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande

porte [Moura et al 2004].

A evolução das organizações, a complexidade das demandas dos mercados e o

processo de globalização tornaram a utilização das práticas das finanças, as estratégias e o

marketing cada vez mais desafiantes. Dominar e compreender a aplicação de técnicas de

análise de oportunidade e incerteza, quantitativamente ou qualitativamente, é imposição real

para a sobrevivência organizacional, quer pelas implicações do trabalho assalariado, quer

pelas operações de compra e venda, quer pelos investimentos e decisões associadas.

Geralmente, quando se fala em correr riscos, pensa-se logo em perdas ou sacrifícios

financeiros. Muitos riscos fazem parte de nosso dia a dia de tal forma, que mal os levamos em

consideração, ao invés disso, as reações muitas vezes são subconscientes.

Ao atravessar uma rua, o pedestre deve olhar para ambos os lados e quando não

houver tráfego, atravessará. Caso esteja com pressa, pode assumir riscos e atravessar entre os

veículos, quando aparecer uma chance. Se o trânsito estiver pesado, prudentemente, deve se

dirigir às áreas de cruzamento de pedestre, garantindo sua passagem com segurança.

Raramente todos os riscos relacionados a um objetivo são identificados

sistematicamente. Analisando a situação vivida pelo REX, apresentada no Quadro 2.1, de

acordo com os riscos identificados:

1. A equipe pode não ter o conhecimento necessário na tecnologia;
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2. O processo de gerenciamento de projetos pode não estar totalmente definido;

Caberá a gerência optar por assumir estes riscos e enfrentar o desafio. Tudo vai

depender do contexto não significando que outros riscos não serão visualizados ou

percebidos.

2.3 Gerência de Riscos versus Gerência de Projetos

A Gerência de Riscos tem uma aplicabilidade bastante ampla em ambientes organizacionais.

Quando se fala em gerir projetos, é inevitável que se fale em gerir riscos. Por este motivo,

muitas vezes, é difícil delimitar a fronteira existente entre as duas gerências.

Ainda não existe um consenso sobre o relacionamento entre a gerência de projetos e a

gerência de riscos. Normas, padrões e modelos são apresentados, na área de Engenharia de

Software, mas não tratam esse relacionamento de forma explícita. Não existe um padrão que

descreva o elo existente entre a Gerência de Riscos e a Gerência de Projeto, nem tão pouco

apresente o objetivo do processo e das atividades da Gerência de Riscos. Isto evidencia a

imaturidade da comunidade de Engenharia de Software, onde as normas e modelos deveriam

consolidar este conhecimento já existente.

Uma das áreas de aperfeiçoamento futuro da Gerência de Projetos, segundo David

Hillson [Hillson 2005] é a integração da Gerência de Riscos e a cultura organizacional. Esta

visão enfoca o uso da Gerência de Riscos como parte integral do negócio organizacional

sendo um processo construtivo e não repreensivo.

A falta de padronização dificulta o entendimento, a definição de processos e papéis em

relação à Gerência de Riscos, o cumprimento dos objetivos organizacionais, pois não se tem

uma visão integrada. A Tabela 2.2 apresenta uma coletânea de visões, capturadas na literatura

da área de Engenharia de Software, sobre os possíveis relacionamentos existentes entre a

Gerência de Projetos e a Gerência de Riscos de Software.

De acordo com Stephen Grey existem três visões, de uma forma geral, para o

relacionamento entre a Gerência de Riscos e a Gerência de Projeto [Grey 1995]:

 Dependência – A Gerência de Riscos é vista como parte da gerência de projeto. A

execução é de responsabilidade do gerente de projeto ou é delegada a outro membro

da equipe de projeto. Desta forma as atividades de gestão de riscos são realizadas em

nível de projeto na organização (nível operacional);
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 Existência – A motivação para a execução de um projeto é a gerência de seus riscos.

A existência da gerência de projetos está condicionada à Gerência de Riscos. Se não

existe risco, não existe necessidade da gerência de projeto. Neste caso tornar-se-ia uma

mera atividade administrativa. Este tipo de abordagem é comumente conhecido como

“gerência de projetos dirigida a riscos”;

 Independência – através desta visão, a Gerência de Riscos é um processo distinto e

de apoio para todos os projetos da organização, desde o nível estratégico até o

operacional.

Tabela 2.2 – Visões da Gerência de Riscos

Visão Opiniões Autores
Dependência Segundo Jyrki Kontio a administração do processo de gerência de

risco é responsabilidade do gerente de projeto [Kontio e Basili
1996].
O PMI, no Guia PMBOK 2000, embora enfatize que a Gerência de
Riscos deva ter um responsável, determina que o gerente de
projetos integre todas as áreas de conhecimento [PMI 2000].
Na norma NBR/ISO 10006, que define diretrizes de qualidade na
gerência de projetos, considera que a gerência de riscos é uma das
preocupações da gerência de projetos [NBR ISO 10006 2000].

Jyrki Kontio; PMI –
Project management
Institute; NBR/ISO 10006

Existência Implementar Gerenciamento de Risco implica na inserção dos
princípios e boas práticas no gerenciamento de projetos de uma
organização [Boehm 1991].
A Gerência de Risco é parte integral e vital para a gerência de
projetos [Higuera e Haimes 1996].
Gerenciar projetos é gerenciar riscos [De Marco e Lister 2003].

Barry W. Boehm; Ronald
P. Higuera e Yacov Y.
Haimes; Tom De Marco e
Timothy Lister.

Independência Robert Charette enfoca a necessidade de uma comunicação aberta
(entre níveis organizacionais e dentro dos projetos) como peça
chave para um gerenciamento de sucesso [Charette 2001].
Os padrões ISO/IEC 12207 (versão 2000) e a ISO/IEC 15504
apresentam a Gerência de Risco como um processo separado da
gerência de projetos.

Revista Software Tech
News – uma publicação
do Departamento de
Defesa Norte-Americano
(volume 2, número 2);
ISO/IEC 12207 e
ISO/IEC 15504.

Independentemente da visão adotada, a organização deve ter consciência da

importância da aplicação dos processos da Gerência de Riscos de forma integrada e contínua,

em seu ambiente de desenvolvimento de software.

2.4 Atividades da Gerência de Riscos

Já com relação às atividades que compõem o processo de Gerência de Riscos, na literatura da

área de Engenharia de Software [Higuera 1994], parece haver um consenso. Deve-se ressaltar

que todas as atividades são baseadas e centradas na comunicação, devendo ser realizadas de

forma cíclica e contínua dentro do processo de Gerência de Riscos utilizado.
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Planejar a Gerência de Riscos. Esta atividade tem a finalidade de definir a estratégia

da gestão de riscos, dos recursos necessários para a realização do processo e por fim, da

efetivação das ações consideradas necessárias no plano de Gerência de Riscos.

Identificar Riscos. A identificação dos riscos é a atividade inicial de um projeto de

software. Objetiva um levantamento preliminar de todas as possibilidades de riscos existentes

no projeto. O aspecto mais importante da atividade de identificação de riscos é compor uma

documentação formalizando os dados coletados.

Analisar Riscos. Nesta atividade são caracterizados os aspectos mais importantes de

cada risco, com a finalidade de explorar as melhores estratégias de mitigação (eliminação).

Em regra, os riscos são categorizados e priorizados, segundo algum critério específico

estabelecido, para tornar a gerência concentrada nos riscos considerados prioritários.

Para realizar a análise dos riscos de um projeto normalmente são utilizadas técnicas

quantitativas (Seção 2.7.1) e/ou qualitativas (Seção 2.7.2.). No uso das técnicas qualitativas

são desenvolvidas escalas de probabilidade e impacto que irão auxiliar na composição da

Exposição ao Risco (Equação 2.1).  Essas escalas são desenvolvidas dentro das atividades de

planejamento da Gerência de Riscos.

Voltando a situação do Projeto Arriscado, Quadro 2.1, os riscos identificados foram

classificados nas categorias definidas no ambiente e listados, conforme o Quadro 2.2.

Com as informações registradas na Lista Preliminar de Riscos do Projeto Arriscado,

o próximo passo é analisar cada uma das situações e definir um valor da exposição do projeto

ao risco identificado, de acordo com os dados apresentados no Quadro 2.3., desenvolvendo a

matriz de riscos. Com a matriz de riscos as atividades de definição das estratégias e

acompanhamento dos riscos poderão ser realizadas.

Planejar Respostas aos Riscos. O planejamento é uma atividade, da Gerência de

Riscos, que envolve, em geral, a determinação dos riscos a serem gerenciados, dos planos de

ação para os riscos sob controle da gerência e dos planos de contingência para os riscos que se

encontram além das capacidades de mitigação.

Para realizar as atividades de Planejamento e Tratamento das Respostas aos Riscos é

necessário que as estratégias e tolerância aos riscos estejam definidas (Seção 2.10). As

estratégias são montadas através de uma análise dos custos das atividades e ações planejadas

(preventivas e/ou corretivas). Por vezes uma determinada estratégia não pode ser utilizada

porque seu custo de execução é mais alto do que a ocorrência do risco.
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Uma vez definidas as estratégias de tratamento, a matriz de riscos é revisada e as ações

corretivas e preventivas escolhidas são transcritas para um formulário. Este formulário tem o

objetivo de agrupar as informações levantadas, desde a identificação, sobre determinado risco.

O Formulário de risco é uma documentação importante para o monitoramento e controle dos

riscos em um ambiente (Seção 2.10).

Quadro 2.2 – Lista Preliminar de Riscos

Monitorar Riscos. O monitoramento dos riscos é a observação da efetividade dos

planos de ação na execução do desenvolvimento do projeto de software. O objetivo é prover

informações precisas e contínuas para habilitar a Gerência de Riscos a atuar de forma

preventiva e não reativa aos eventos adversos. Como benefício desta atividade, tem-se a

melhor compreensão do andamento do projeto por parte dos membros das equipes de

desenvolvimento. Cada risco monitorado possui um ciclo de atualização próprio. A freqüência

de atualização depende dos recursos disponíveis e da rapidez com que o produto se

desenvolve.

Com as informações das categorias, REX começou a montar sua lista dos principais riscos do projeto
Arriscado. Reuniu sua equipe e através de técnicas de levantamento de riscos (Seção 3.1) gerou sua lista
preliminar de riscos. Esta lista é composta inicialmente pelos seguintes campos:

ID: Identificador do Risco. Não existe um padrão, faria entre as organizações.
Ex. 1...99; RI001...RI999; RIC001...RIC999, entre outros.
Categoria: Classes de riscos definidas pela organização;
Risco: Tipo do Risco dentro da categoria – subclasse;
Descrição: Texto da situação ou atividade de risco; e
Responsável: Pessoa responsável pelo risco. Normalmente é colocado o papel.

Para o projeto Arriscado a lista de riscos é:
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Controlar Riscos. A atividade de controle dos riscos avalia a situação corrente para

determinar eventuais desvios do planejado. O controle dos riscos envolve alteração das

estratégias de mitigação, quando se fizer necessário; utilização de ações previamente

planejadas de contingência; encerramento de trabalhos relacionados a um determinado risco,

quando este deixar de existir, entre outras. A utilização de cronogramas é essencial para a

atividade de controle na Gerência de Riscos, pois o controle explícito de tarefas de mitigação

de riscos facilita o acompanhamento do progresso e da eficácia destes planos.

Quadro 2.3 – Análise e Priorização de Riscos

Comunicar os Riscos. A comunicação entre as equipes e membros do projeto de

software é um dos fatores mais importantes para a realização bem sucedida da gerência de

riscos. Riscos, problemas e crises podem aparecer, quando a estrutura de comunicação é

debilitada em uma organização [Humphrey 1990].

De uma forma geral, os modelos e abordagens relacionados ao processo de Gerência

de Riscos utilizam este conjunto de atividades, como será apresentado na seção seguinte.

Com base nas informações iniciais do projeto Arriscado e nos parâmetros definidos pela Empresa Sr.
Bonzinho SA, a matriz de risco é :

A escala de probabilidade e impacto utilizada foi:

0,05Muito Baixo
0,20Baixo
0,40Médio
0,60Alto
0,80Muito Alto

0,05Muito Baixo
0,20Baixo
0,40Médio
0,60Alto
0,80Muito Alto
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2.5 Evolução das Abordagens de Gerência de Riscos

Diversas abordagens, que apresentam um processo para Gerência de Riscos, são encontradas

na literatura da área de Engenharia de Software, conforme mostra a Figura 2.2. Destacam-se

o programa de Gerência de Riscos do SEI (Software Engineering Institute) [Higuera 1994],

programas desenvolvidos por organizações que desenvolvem software [Humphrey 1987a],

abordagens desenvolvidas através da participação de especialistas [Humphrey 1987b] e

modelos e padrões da área de qualidade de software. Embora tenham características próprias,

cada abordagem tem alguns princípios e atividades em comum.

Figura 2.2 – Cronologia de Abordagens que tratam a Gerência de Riscos

Os modelos mais antigos foram apresentados por Barry Boehm e Robert Charette

[Boehm 1991, Charette 1990]. Ambos compostos por duas grandes fases que tratam

inicialmente a identificação e análise dos riscos e depois, as formas de tratamento e controle.

O Instituto de Engenharia de Software (SEI) define o processo de Gerência de Riscos

de Software através de um modelo contínuo de gerenciamento de riscos composto por cinco

fases distintas. Todas as fases estão ligadas através dos esforços de comunicação das equipes

envolvidas no processo [Higuera 1994].
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Algumas iniciativas da academia também estão presentes, como a desenvolvida pelo

Prof. Richard Fairley que apresentou um processo para gerenciamento de riscos em projetos

de software através de sete passos [Fairley 1994] e pelos professores Chris Chapman e

Stephen Ward que descreveram um processo genérico, de Gerência de Riscos de Projetos,

composto por nove passos [Chapman e Ward 1997].

Em metodologia de desenvolvimento, como o RUP (Rational Unified Process) o

processo de Gerência de Riscos é apresentado baseado em suas fases de desenvolvimento do

produto, de forma sistemática: concepção, elaboração, construção e transição [Kruchten

2003].

O Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI – Project Management Institute)

apresenta a área de conhecimento de Gerência de Riscos através de seis processos [PMI

2004].

O SEI através dos modelos do CMMI (Capability Maturity Model Integration) define

o processo de Gerência de Riscos em três fases: Avaliação de Riscos, Controle de Riscos e

Relatórios de Riscos [SEI 2001].

Outras abordagens na área de qualidade de software que possuem uma preocupação

com o gerenciamento de riscos são a ISO 12207 [NBR ISO 12207 1997], a ISO 15504

[ISO/IEC 15504 1999] e o DMAIC [DMAIC 2005].

Na linha de processos descritivos estão os modelos MSF (Microsoft Solutions

Framework) [Robin et al 2002] e o método RiskIt [Kontio 2001].

Existem algumas variações nos processos de Gerência de Riscos propostos, mas de

uma forma geral, as diferenças concentram-se no detalhamento e atribuição das atividades aos

vários níveis do processo.

A Tabela 2.3 apresenta princípios básicos da Gerência de Riscos que são compostos

pela união das características presentes nas abordagens apresentadas. Pode-se destacar o

modelo do SEI [Higuera 1994, Gusmão e Moura 2004] como o mais representativo da

diversidade e abrangência dos fatores apresentados.

Os princípios da memória organizacional e dos ambientes de múltiplos projetos são

adaptações realizadas pelos estudos desenvolvidos na área de gerenciamento de riscos em

ambientes de desenvolvimento múltiplos projetos de software [Gusmão e Moura 2004].

A institucionalização dos princípios em uma organização desenvolvedora de software

é fator necessário, mas não suficiente, para a Gerência de Riscos. Notadamente quando a
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cultura organizacional é direcionada para atitudes proativas em relação aos riscos envolvidos

na execução de seus projetos, existirá um incremento nos projetos encerrados com sucesso no

ambiente.

Tabela 2.3 – Adaptação dos Princípios Básicos da Gerência de Riscos [Gusmão e Moura 2004]

Princípio Características
Visão compartilhada
do produto

Compartilhamento da visão do produto com base em propósito comum,
responsabilidade e comprometimento coletivo com o projeto;
Foco em resultados.

Trabalho em Equipe Trabalho cooperativo para atingir metas comuns;
Concentração e disponibilização de talentos, habilidades e conhecimento.

Perspectiva Global Visualização do desenvolvimento de software (definição, projeto e desenvolvimento);
Reconhecimento do valor potencial das oportunidades e do impacto dos possíveis
fatores adversos.

Visão futurista Pensamento voltado para o futuro, identificação de incertezas, antecipação de
possíveis desfechos, gerenciamento dos recursos e atividades do projeto.

Comunicação Facilitação da comunicação formal, informal e espontânea; Utilização de processos
decisórios baseados em consenso que permitam valorizar opiniões individuais.

Gerenciamento
Integrado

A Gerência de Riscos é parte integral e vital para a gerência de projetos. Adaptação de
métodos e ferramentas de gerência para a infra-estrutura do projeto, respeitando-se a
cultura.

Continuidade do
Processo

Identificação e gerência dos riscos executada rotineiramente em todas as fases do
ciclo de vida do projeto.

Acesso ao
conhecimento

Amplo acesso ao conhecimento sobre Gerência de Riscos, domínio do problema e
sobre o processo de desenvolvimento de software.

Memória
Organizacional

Disponibilidade das informações obtidas sobre riscos em projetos passados e nos
projetos em andamento.

Múltiplos Projetos A Gerência de Riscos deve permitir o mapeamento de riscos entre projetos de um
ambiente organizacional.

2.6 Métodos de Identificação de Riscos

Uma grande variedade de métodos, para a identificação de riscos, está disponível na literatura

de Engenharia de Software [Boehm 1991, Higuera 1994, Moynihan 1997, Machado 2002,

Pressman 2006]. Alguns destes métodos, referenciados inclusive pelo Guia PMBOK [PMI

2004], são: brainstorming, listas de verificação (checklist), comparação por analogia, análise

de premissas, decomposição, técnicas de diagramação, técnica Delphi, revisão de

documentação (plano e modelo de projeto) e entrevistas.

Inclusive, de acordo com pesquisa12 recente do PMI [PMI 2006], conforme Figura 2.3,

as técnicas mais utilizadas para a identificação de riscos, em ordem de preferência são

Brainstorming, Entrevista, Revisão de Documentos, Listas de Verificação, Técnica Delphi,

Análise SWOT e Análise Causal.

12 A pesquisa foi realizada com 47 profissionais PMP que votaram em um conjunto de técnicas disponibilizadas.
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Figura 2.3 – Técnicas para Identificação de Riscos

Outras técnicas também encontradas na literatura são Nominal Group Technique,

análise de negócio, análise causal, estudo de viabilidade e avaliação do documento de

requisitos [Heldman 2005]. Geralmente, as atividades de identificação e análise de riscos

envolvem inicialmente a determinação da probabilidade da ocorrência do risco, o impacto, ou

seja, a gravidade, a priorização de acordo com a severidade (Equação 2.1) e por fim, as

respostas aos riscos e tratamentos adequados.

2.6.1 Listas de Verificação
As listas de verificação (checklists) são comumente usadas para identificar os riscos

associados a um processo e para assegurar a concordância entre as atividades desenvolvidas e

os procedimentos operacionais padronizados. Através deste método, diversos aspectos do

sistema são analisados por comparação com uma lista de itens pré-estabelecidos, criada com

base em processos similares, objetivando descobrir e documentar possíveis deficiências do

sistema.

Desvantagens estão associadas à impossibilidade de listar todos os riscos e a limitação

da identificação aos itens constantes da lista pelo usuário (categorias e fatores de risco).

Normalmente, as listas de verificação são utilizadas para embasar ou fortalecer os

resultados obtidos por algumas técnicas de análise de riscos, por exemplo, brainstorming.

Aplicações de listas de verificação podem ser encontradas no SRE (Software Risk

Evaluation) Método de Avaliação de Risco [Williams et al. 1999], Just-in-time [Karolak

1998] e na ferramenta mPRIME Tool [Gusmão et al 2005] (Capítulo 6).
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2.6.2 Comparação por Analogia
Este método tem por base a comparação entre projetos, identificando projetos similares para a

efetiva comparação de acordo com os critérios determinadas.

É um método de simples aplicação, mas devido à subjetividade na determinação das

características para a comparação entre projetos, incute dependência na análise e interpretação

dos dados históricos e no nível de detalhamento descrito.

A ferramenta RAMP (Risk Assessment and Management Program) utiliza este método

para a identificação e priorização dos riscos [Garvey et al. 1997], como também a ferramenta

mPRIME Tool para a identificação dos riscos através da informação de projetos passados

[Gusmão et al 2005].

2.6.3 Análise de Premissas
Além dos riscos envolvidos na execução de um projeto, existem os riscos associados às

hipóteses e premissas utilizadas na definição do plano de projeto e no próprio ambiente

organizacional. Estas premissas são identificadas e validadas ao longo do desenvolvimento,

como forma de prevenção dos riscos (imprecisão, inconsistência, incompletude), evitando a

execução de um projeto baseado em premissas irreais [PMI 2004].

2.6.4 Entrevista com Especialistas
A entrevista com especialistas é um método de coleta de informações, utilizada no

levantamento e na identificação de riscos. Inicialmente os especialistas são identificados,

selecionados, a agenda é criada e o questionário é desenvolvido.

A aplicação dos questionários pode ser desenvolvida através de entrevistas individuais

ou da formação de grupos focais13 [Victoria et al 2000]. A vantagem deste método é a

obtenção de diversas visões de riscos, dentro do contexto escolhido, pela participação de

profissionais de perfis e experiências distintas.

Entre as desvantagens pode-se associar a criação do questionário, não limitando as

respostas dos entrevistados, e a forte dependência existente entre entrevistado e entrevistador.

2.6.5 Análise Causal
Este método é baseado na análise entre um efeito e sua possível causa para que seja

identificada a origem do risco. Entre os métodos que empregam a análise causal estão: o

13 Grupo focal é uma forma de identificação de conteúdos através de entrevistas coletivas. Muito utilizada nas ciências humanas. Os grupos

são formados por profissionais com perfis similares e existe a figura do facilitador para coletar as informações definidas.
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Diagrama de Causa e Efeito, também conhecido com Espinha de Peixe (fishbone), e a técnica

dos 6 W´s (Who, Why, What, Whichway, Wherewithal, When) [Boehm e De Marco 1997].

Todos estes métodos estão descritos no Guia PMBOK [PMI 2004], na fase de

identificação de riscos, porém Elaine Hall os endereça na atividade de análise de riscos, uma

vez que têm por base a análise das lições aprendidas [Hall 1998].

2.6.6 Técnica Delphi
Esta técnica é utilizada quando existe a necessidade de obter o consenso sobre determinado

assunto, entre um grupo de especialistas. É uma variação dos grupos focais, onde especialistas

são identificados, mas participam anonimamente [Victoria et al 2000]. Um facilitador usa um

questionário para levantar idéias sobre os riscos mais importantes de um projeto em questão.

As respostas são apresentadas e circulam entre o grupo para que sejam inseridos comentários,

caso desejem.

O consenso é atingido através de diversas rodadas. Ao final um grupo de riscos

validados e aprovados pelo grupo é apresentado e consolidado. Como vantagem desta técnica,

tem-se a redução dos desvios nos dados e o equilíbrio mantido entre as influências dos

especialistas [PMI 2004]. Como desvantagem, igualmente a entrevista com especialistas, tem

dependência direta com as questões apresentadas (questionário), limitando a troca de idéias.

2.6.7 Análise SWOT
A análise SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threats) está mais voltada para uma

avaliação organizacional do que para um projeto individualmente [PMI 2004, Heldman 2005].

Como o acrônimo especifica, é uma análise que procura aferir questões positivas e negativas

da organização através dos pontos fortes e fracos encontrados.

A finalidade é identificar na organização onde existem vulnerabilidades e como

potencializar e fortalecer determinado tipo de atividade realizada com perfeição. Como

exemplo, pode-se citar uma situação em que uma organização desenvolvedora de software

tem em seu histórico de atuação, sucesso em projetos de desenvolvimento, mas fracassos em

projetos de montagem de laboratórios. Ora, se um novo projeto a ser executado é para montar

um laboratório, o impacto dos riscos associados às atividades para execução deste projeto têm

maiores conseqüências para a organização. De imediato devem ser tratados os pontos falhos

neste cenário.
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2.7 Técnicas de Análise de Riscos

Após a identificação dos riscos é realizada a avaliação. A análise de riscos pode ser tanto

quantitativa – baseada em estatísticas, aferindo base histórica dos registros de incidentes

relatados – quanto qualitativa – baseada em experiência (know-how), geralmente realizada

por especialistas que têm profundos conhecimentos sobre o assunto. O Guia PMBOK enfatiza

o uso destas técnicas, em especial às qualitativas [PMI 2004].

Prevenir, prever falhas e acidentes, minimizar conseqüências, auxiliar na elaboração

de planos de contingência, estes são alguns dos objetivos da avaliação de riscos em ambientes

de desenvolvimento de software. No entanto, a consagração destes resultados requer a adoção

de uma metodologia sistemática e estruturada de identificação, análise e priorização de riscos.

Algumas das principais técnicas utilizadas pela análise de riscos não estão ainda

suficientemente disseminadas e, conseqüentemente, popularizadas. A seguir, são apresentadas

breves descrições sobre as técnicas mais utilizadas, nas indústrias de software, de acordo com

as abordagens quantitativas e qualitativas.

2.7.1 Técnicas Quantitativas
Existem dois principais motivos para medir. Em primeiro lugar, pela avaliação, permitindo

rastrear o projeto de software. Nesse caso são utilizadas métricas, conhecidas como métricas

de avaliação. Em segundo, como prevenção. Nesse último, as métricas são utilizadas para

determinar características futuras do projeto de software.

A análise de riscos é tipicamente uma atividade de prevenção. As métricas são

utilizadas para determinar a probabilidade da ocorrência e a perda associada. A partir deste

conhecimento podem ser definidas estratégias de controle e monitoramento dos eventos,

assegurando uma ação efetiva.

As principais técnicas quantitativas citadas para utilização em processos de Gerência

de Riscos são: às árvores de decisão e simulações [Boehm 1991, PMI 2004].

Árvore de Decisão
Uma técnica fundamental na análise de riscos é a árvore de decisão, pois segmenta o

problema em vários subconjuntos, facilitando a elaboração da solução e a tomada de decisão

[Boehm 1991, Clemen 1991, Keelling 2002].

A métrica de exposição ao risco (Equação 2.1) pode ser combinada com a árvore de

decisão, facilitando a definição de cenários e soluções alternativas para a priorização e

conseqüente tratamento dos riscos.
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Técnicas de Simulação
As técnicas de simulação auxiliam na quantificação dos riscos associados ao projeto. Uma das

mais comuns é a Análise de Monte Carlo [CSEP 1995, Heldman 2005].

As técnicas de simulação são realizadas através de automação computacional, logo

precisam de um programa específico que realize as funções necessárias.

A análise de Monte Carlo analisa, individualmente e, com relação a todo projeto, as

atividades sob os critérios de quantidade de horas e custos de execução. A análise é realizada

através de variáveis definidas para o cronograma das atividades do projeto e para pacotes de

serviços definidos através da WBS (Work Breakdown Structure). Estas variáveis são

analisadas para situações onde os valores podem ser pessimistas, mais freqüentemente, ou

otimistas, levando em consideração um desvio padrão.

Desta forma, a análise de Monte Carlo realiza muitas simulações utilizando o conjunto

de variáveis definidas, obtendo razoável conjunto de valores das cargas horárias e custos das

atividades do projeto em avaliação.

2.7.2 Técnicas Qualitativas
A natureza das interações que se estabelecem entre os diversos recursos que compõem um

projeto de software é variada e nem sempre se processa do mesmo modo. Este é um dos

motivos pelos qual o uso exclusivo de métodos quantitativos pode falhar na área de gerência

de projeto. Neste sentido tem crescido o uso de abordagens interpretativas e de técnicas

qualitativas nas atividades de gerenciamento de projetos [Holloway 1997, Victoria et al 2000,

Silva 2002].

A investigação qualitativa constitui uma interpretação, uma aproximação naturalística

do mundo, o que significa que este tipo de investigação estuda as coisas no seu ambiente

natural, numa tentativa de compreender ou interpretar os fenômenos em termos do significado

que as pessoas lhes dão [Denzin e Lincolm 2000, Bauer e Gaskell 2002].

Aplicada à Engenharia de Software, a investigação qualitativa estuda as

particularidades, aspectos e conseqüências sociais, organizacionais, de comportamento,

políticas e culturais, que se observam em problemas de gestão, desenvolvimento,

implementação, uso, aceitação e manutenção, entre outros aspectos que influenciam a

gerência de projetos.

A principal técnica qualitativa referenciada pelo Guia PMBOK [PMI 2000] é a

utilização da matriz de riscos. Essa matriz é composta pelo levantamento das probabilidades
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de ocorrência e gravidade dos riscos e conseqüente exposição do projeto ao risco (Equação

2.1).

Outras técnicas como: análise de cenários, métrica Fuzzy, aplicação de questionários

também são relatados na literatura [Boehm 1991, Charette 1990, Moynihan 1997].

Cálculo da Exposição ao Risco
Como o risco implica uma perda potencial, dois elementos fundamentais devem ser

estimados: a probabilidade de ocorrência e a gravidade (impacto) do risco.

Uma das métricas mais comuns utilizadas para determinar a gravidade do risco é o

Cálculo de Exposição ao Risco [Boehm 1991], definida pela Equação 2.1. A finalidade é

definir um valor numérico que representa a potencialidade do risco para o alcance dos

resultados do projeto.

Equação 2.1 – Cálculo de Exposição ao Risco

E(j) = p(j) x i(j), onde:
E Exposição ao Risco
p Probabilidade
i Impacto
j Quantidade de Riscos {1,n}

Esta avaliação utiliza escalas de probabilidade e impacto definidas pelo gerente para

análise dos riscos. A partir desta análise é possível priorizar os riscos de maior exposição para

o projeto e definir respostas para seu tratamento.

Exemplo da utilização das escalas de probabilidade e impacto, resultando na métrica

de exposição ao risco pode ser visualizado no Quadro 2.3, através da experiência vivida pelo

REX.

Escalas de Probabilidade e Impacto
Um método comum usado no tratamento de abordagem qualitativa é o desenvolvimento e

utilização de escalas de valores para probabilidade e impacto.

Definir escalas de probabilidade e o impacto é uma atividade subjetiva. O uso de

escalas minimiza os riscos associados à subjetividade. Esta atividade está normalmente

direcionada para o gerente de projeto, mas para organizações que possuem os escritórios de

projetos em sua estrutura, estes passam a ter a responsabilidade pela elaboração e

manutenção.

 O desenvolvimento das escalas de probabilidade e impacto deve levar em

consideração critérios relacionados aos históricos dos projetos executados na organização,
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mais também, informações da literatura e a experiência dos profissionais envolvidos no

ambiente de desenvolvimento (gerentes de projetos, engenheiros de software, analistas, entre

outros).

Normalmente as escalas são definidas com três a cinco níveis de estruturação. Existe

uma grande variedade entre as empresas que fazem uso desta técnica [PMI 2004, Heldman

2005, Jackson 2006]. A seguir, as tabelas 2.4 e 2.5 apresentam exemplos de escalas de

probabilidade e impacto. Em ambas tabelas as faixas e os critérios de classificação são

apresentados para cada um dos níveis de probabilidade e impacto definido (alto, médio e

baixo), associando valores de referência.

Tabela 2.4 – Exemplos de Escala de Probabilidade de Riscos [PMI 2004]

Estruturação Descrição Definição Valor Associado
Alto Crítico Ocorre freqüentemente; ocorreu em projetos

passados e existem condições favoráveis para
sua ocorrência.

0,80

Médio Significante Pode ocorrer eventualmente; aconteceu em um
número reduzido de projetos passados e de
alguma forma, existe condição para sua
ocorrência.

0,50

Baixo Insignificante Raramente ocorre; nunca aconteceu em projetos
passados e não foram identificadas condições
para sua ocorrência.

0,10

A probabilidade de ocorrência do risco no ambiente estará relacionada a um dos níveis

de estruturação definido, bem como o impacto, para o cálculo da exposição ao risco (Equação

2.1).

Tabela 2.5 – Exemplos de Escala de Impacto de Riscos [PMI 2004]

Estruturação Descrição Definição Valor Associado
Alto Crítico A conseqüência (da ocorrência do risco) trará

perdas, causará severas interrupções, ou
provocará grande atraso ao produto final.

0,80

Médio Significante A conseqüência (da ocorrência do risco) poderá
trazer perdas, poderá causar interrupções, ou
poderá provocar atraso ao produto final.

0,50

Baixo Insignificante A conseqüência (da ocorrência do risco) poderá
trazer perdas pequenas, causar mínimas
interrupções, ou mínimos atrasos ao produto
final.

0,10

Com o intuito de minimizar a subjetividade das escalas é definido um valor

representativo na estruturação proposta. O uso das escalas de probabilidade e impacto deve

ser definido para as restrições envolvidas, conforme Tabela 2.6, culminando na elaboração de

uma matriz representativa da gravidade dos riscos para o projeto.
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Tabela 2.6 – Exemplos de Matriz de Impacto dos Riscos [PMI 2004]

Restrições Baixo Médio Alto
Custo Menor que 5% Entre 6 – 25% Maior que 25%
Tempo Menor que 5% Entre 6 – 25% Maior que 20%

Qualidade Menos que 2 falhas 3 a 8 falhas Mais do que 8 falhas
Escopo Mudanças insignificantes Mudanças no produto final Mudanças nas atividades do

Caminho Crítico

O uso das escalas permite que as equipes de projetos descrevam a probabilidade e o

impacto dos riscos nas atividades dos projetos de forma padronizada. Se não forem efetivadas

matrizes com uma visão comum dos riscos para o ambiente, as classificações serão

individuais e extremamente subjetivas, criando visões diferenciadas por cada gerente de

projetos.

Em seguida, nas tabelas 2.7 e 2.8, são apresentados resumos de vantagens e

desvantagens com a aplicação das abordagens quantitativa e qualitativa na análise de riscos,

em ambientes de desenvolvimento, respectivamente.

Tabela 2.7 – Vantagens das Abordagens Quantitativa e Qualitativa da Análise de Riscos

Quantitativa Qualitativa
– Os riscos são priorizados de acordo com o impacto
financeiro.
– Os resultados facilitam o gerenciamento de riscos
graças ao retorno do investimento.
– Os resultados podem ser expressos usando uma
terminologia de gerenciamento.
– A precisão tende a aumentar com o passar do tempo à
medida que a organização coleta registros históricos
dos dados e ganha experiência.

– Permite a visibilidade e a compreensão da
classificação de riscos.
– Maior facilidade de chegar a um consenso.
– Não é necessário quantificar a freqüência nem
determinar valores financeiros dos riscos.
– Maior facilidade de envolver pessoas que não
sejam especialistas nas áreas específicas tratadas.

Uma das principais razões apontadas para a utilização de metodologias de

investigação qualitativas, no estudo da gerência de projetos, é presença do ser humano.

Considerado como fator relevante ou variável, o fator humano pode ser investigado

individualmente ou em equipes.

Tabela 2.8 – Desvantagens das Abordagens Quantitativa e Qualitativa da Análise de Riscos

Quantitativa Qualitativa
– Os valores do impacto atribuído ao risco são
baseados na opinião subjetiva dos participantes.
– O processo para atingir resultados confiáveis e um
consenso é demorado.
– Os cálculos podem ser complexos e demorados.
– Os resultados são apresentados em termos monetários
e podem ser difíceis de serem interpretados por pessoas
sem conhecimento técnico.
– O processo exige experiência e conhecimento,
portanto pode ser difícil explicá-lo aos participantes.

- Riscos graves podem não ser diferenciados o
suficiente.
– Dificuldade de justificar o investimento na
implementação de controles, pois não há valores
básicos para realizar a análise de custo/benefício.
– Os resultados dependem da qualidade da Equipe
de gerenciamento de riscos formada.
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No passado, a abordagem quantitativa parecia dominar o gerenciamento de riscos de

projetos; contudo, isso está mudando, uma vez que um número crescente de profissionais tem

admitido que utilizar somente processos de gerenciamento de riscos quantitativo geralmente

resulta em projetos difíceis e demorados com poucos benefícios tangíveis, além de precisar de

ferramentas automatizadas e de um razoável histórico de projetos realizados. É importante

combinar o melhor de ambas as abordagens em um método híbrido definido e adaptado

dentro das organizações.

2.8 Ferramentas

Gerenciar ambientes de projetos sem automação impossibilita a obtenção de algumas métricas

e informações de suporte à decisão de forma mais eficiente, além de exigir grande intervenção

humana. Porém, os ambientes de gerenciamento de projetos, disponíveis no mercado, não são

específicos para o desenvolvimento de software o que dificulta o processo.

Existem diversas ferramentas de apoio geral ao processo de gerenciamento de projetos

incluindo atividades de identificação e análise de riscos [Farias 2002]. A análise de

ferramentas é fator importante para a identificação e verificação dos requisitos necessários

para um processo de gerenciamento de riscos de projetos, favorecendo a compreensão e

validação das funcionalidades disponibilizadas.

Muitas das ferramentas disponíveis como o Microsoft Project (MS Project) –

Microsoft Corporation14 – e o PRIMAVERA TeamPlay – PRIMAVERA Systems15 – apóiam

o processo de gerência de projetos, mas deixam a desejar no que concerne ao gerenciamento

de riscos. A versão Server do MS Project permite realizar algumas atividades para o

gerenciamento dos riscos, mas ainda depende bastante das informações incluídas na

ferramenta pelos membros da equipe de desenvolvimento.

Ferramentas como o RISK+, desenvolvida pela CS Solutions16, funciona de forma

integrada com o MS Project, proporcionando o controle de riscos de projetos relacionados ao

tempo e ao custo. Outra ferramenta, que também pode ser integrada ao Microsoft Project, é a

@RISK – Palisade17 – disponibilizando a função de análise de riscos quantitativa.

14 Microsoft na Web: www.microsoft.com

15 Primavera na Web: www.primavera.com

16 CS Solutions na Web: www.cssi.com.

17 Palisade na Web: www. palisade.com.
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Muitas iniciativas da indústria e organizações governamentais, em parceria com o

meio acadêmico, vêm sendo realizadas objetivando o desenvolvimento de ferramentas que

apóiem se não todo o processo de Gerência de Riscos, suas atividades de planejamento,

avaliação e monitoração.

Em seguida é apresentado conjunto de nove ferramentas, três delas de produção

nacional. A motivação para a escolha foi o caráter acadêmico utilizado inicialmente no

desenvolvimento dessas soluções.

2.8.1 RISKMAN – Risk Management Expert System
RISKMAN18 é uma ferramenta de avaliação e aconselhamento de riscos para

desenvolvimento do planejamento de projetos de software [Collofello e Shah 1996]. Sendo

desenvolvida em 1996, como um projeto de pesquisa educacional, tendo como foco um

ambiente acadêmico para desenvolvimento de software.

RISKMAN favorece uma interação entre os membros da equipe, a partir das

informações fornecidas sobre o plano de projeto em desenvolvimento, promovendo:

 Um aconselhamento sobre os potenciais riscos no desenvolvimento do plano de

projeto;

 Sugestões de como melhorar e aprimorar o plano do projeto e;

 Explicações que podem ser fornecidas para subsidiar o processo de tomada de decisão.

O modelo foi desenvolvido levando em consideração o Questionário de Taxonomia19

de Riscos do SEI (Software Engineering Institute) [Carr et al. 1993]. Não foram encontradas

referências na literatura sobre a evolução deste projeto.

2.8.2 RiTo – Risk Tool
RiTo – Risk Tool20 é uma ferramenta de gerenciamento de riscos que compõe um ambiente

chamado STARTED (Strategies, Tools and Resources for Team-based Early Design)

[Crossland 1996].

O STARTED é um conjunto de ferramentas utilizado para construir um modelo de

riscos com o objetivo de permitir a avaliação e análise de riscos nas fases iniciais da

18 RISKMAN na Web: www.eas.asu.edu/~sdm/merrill/riskman.htm.

19 O Questionário de Taxonomia de Riscos (TBQ – Taxonomy Based Questionnare) é uma lista de questões que auxilia a equipe de projeto

no levantamento das áreas de riscos (1993). É uma ferramenta destinada a promover um panorama da distribuição de riscos em ambientes de

projetos de desenvolvimento de software. É composto por uma série de questões organizadas em três níveis de hierarquia.

20 RiTo na Web: www-edc.eng.cam.ac.uk.
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modelagem de projetos (design). O projeto STARTED foi desenvolvido durante três anos,

tendo sido finalizado em 1996 e contou com a colaboração de organizações do Reino Unido.

O projeto STARTED teve foco em duas áreas principais durante seu desenvolvimento:

 Sistema de Gerenciamento de Informação – sistema para permitir que grupos de

projetistas pudessem trabalhar juntos, de forma colaborativa; e

 Ferramenta de Gerenciamento de Risco – sistema para rastrear riscos ao longo da

fase de projeto (design), de forma a estimar o custo; verificar a ocorrência dos riscos;

identificar variáveis intencionais no projeto (design) – custo da complexidade e

apresentar estudo baseado na utilização de cenários (alternativas).

Em setembro de 2002, foi apresentado o STARTright, projeto colaborativo entre as

Universidades de Cambridge e Bristol. O objetivo desta parceria era agregar dois centros

especialistas, para definição de projeto de preparação de uma ferramenta de risco, que indique

propostas para redução de riscos, através dos endereçamentos de tarefas apresentados pelo

RiTo [Connor e Clarkson 2002].

2.8.3 RAMP – Risk Assessment and Management Program
Em 1997, Paul Garvey, propôs um sistema baseado na análise dos eventos de riscos

relacionados ao desenvolvimento de produtos de software, objetivando compartilhar o

conhecimento capturado em vários projetos, para as equipes de desenvolvimento [Garvey et

al. 1997]. Um protótipo foi desenvolvido, através de uma ferramenta para ambiente

Macintosh, que promovia a utilização de catálogos e hiperlinks.

Alguns anos depois, a MITRE Corporation21 desenvolveu um sistema interno

(Intranet) para dar suporte as suas equipes de desenvolvimento, disponibilizando o acesso às

lições aprendidas através de projetos passados.

Nos últimos dez anos, o RAMP tem sido utilizado para capturar informações de

centenas de projetos. Para o RAMP, risco é considerado como qualquer coisa que possa trazer

impacto negativo ao custo, cronograma e objetivos do projeto. O RAMP permite a captura de

dados sobre os riscos, através de e-mail, formulários on-line e da ferramenta RiskCheck22.

Como suporte foi desenvolvido taxonomia de riscos que apresenta classificações para

diversos tipos básicos de riscos encontrados em projetos de desenvolvimento de software.

21 MITRE Corporation – Organização Norte Americana, sem fins lucrativos, que gerencia três fundações de pesquisas, entre elas a do

Departamento de Defesa dos Estados Unidos – www.mitre.org

22 Questionário on-line que contém lista extensiva de riscos, descrições de projetos, informações de contatos e tecnologias relevantes.
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A base de informações do RAMP é bem extensa, segundo Garvey, são mais de 1000

referências a recursos relevantes e informações de contatos na Internet [Garvey et al. 1997].

2.8.4 SERIM – Software Engineering Risk Management
SERIM é uma ferramenta projetada para guiar os usuários através de cada etapa do processo

de Gerência de Riscos de software, desde sua concepção até a efetiva entrega do produto.

Uma base de dados customizada, dentro das aplicações da organização, guarda e manipula os

dados minimizando o trabalho relacionado à análise e implementação [Karolak 1998]. A

finalidade desta aplicação é ajudar a encontrar um meio mais seguro para avaliar fatores de

risco, analisar riscos de perspectivas diferentes, e desenvolver planos de ação preventivos.

SERIM é uma iniciativa da área acadêmica que passou a ser comercializada em 1998.

É composta por três módulos:

 Descrição do Projeto – configura características básicas do projeto.

 Avaliação do Projeto – endereça os fatores de riscos mais críticos para o projeto em

questão.

 Perspectiva Analítica – analisa o projeto de acordo com a pontuação dos fatores de

riscos, através de cinco perspectivas: fatores, elementos, categorias, atividades de

riscos e fases de desenvolvimento.

2.8.5 SAGRES – Sistema de Auxílio à Gerência de Riscos em Engenharia de Software
O SAGRES foi um protótipo desenvolvido em 1999, como implementação do MIGRES –

Modelo Integrado de Gerência de Riscos em Engenharia de Software, dissertação de mestrado

do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília [Soeiro 1999].

O MIGRES é um modelo extenso composto por doze componentes. Está baseado em

uma adaptação dos princípios básicos da Gerência de Riscos [Higuera 1994], no Questionário

de Taxonomia de Riscos [Carr et al. 1993] e nas atividades do Modelo Contínuo de Gerência

de Riscos do SEI [Higuera e Haimes 1996, Soeiro 1999].

Infelizmente não foram encontrados relatos, na literatura estudada, sobre estudos de

casos da efetiva utilização desta ferramenta na indústria de software.

2.8.6 RISKGUIDE – Risk Management Tool
O RISKGUIDE é projeto piloto de um ambiente orientado a equipes que suporta a Gerência

de Riscos (Team-oriented Enviroment Supporting Risk Management), apresentado em 2001.
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O RISKGUIDE é um projeto educacional do Departamento de Informação Aplicada da

Universidade Técnica de Gdansk, Polônia [Miler e Górski 2001a].

Esta ferramenta tem por base os históricos dos projetos em execução, promovendo a

análise destas informações disponibilizando alternativas para a geração dos planos de

mitigação de riscos.

O RISKGUIDE contempla uma base de conhecimentos sobre riscos, cuja entrada é

feita através de:

 Lista de Verificação fornecida pelo Questionário de Taxonomia de Riscos [Carr et al.

1993]; e

 Lista de Riscos fornecida pela Lista Completa de Riscos de Cronograma de Steve

McConnell23 [Miler e Górski 2001b].

O modelo tem por base o modelo do SEI [Higuera 1994] (Seção 3.2.3) e a definição

de um modelo de comunicação para dar suporte à colaboração entre as equipes participantes

do projeto.

2.8.7 RISCPLAN
A Ferramenta RISCPLAN foi definida e implementada em 2002, para dar embasamento a

abordagem de planejamento de risco proposta em dissertação de mestrado da COPPE/UFRJ

[Farias 2002]. Esta ferramenta está inserida em um Ambiente de Desenvolvimento de

Software Orientado à Organização, chamado de Estação TABA. A abordagem é uma

adaptação do processo de Gerência de Riscos, apresentado em 1991, por Barry Boehm

[Boehm 1991].

Como efetiva contribuição apresenta um detalhamento das atividades, tarefas e marcos

de cada uma das atividades que compõem o processo de Boehm. Também é de importância a

descrição da relação entre fatos24 versus riscos de projeto de software.

2.8.8 RiskFree
Esta ferramenta foi desenvolvida dentro dos conceitos de Software livre. Utiliza como

metodologia de desenvolvimento o RUP (Rational Unified Process) [Kruchten 2003] e tem o

processo de gerenciamento de riscos baseado no CMMI nível 3, Guia PMBOK e MSF

(Microsoft Solutions Framework) [Silveira e Knob 2005].

23 Steve McConnell - Steve é o autor de Code Complete (1993, 2004) e Rapid Development (1996), os dois livros ganhadores do Software

Development Magazine's Jolt Award , nos anos de 1993 e 1996.

24 É uma causa potencial de riscos para o projeto.
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As funcionalidades e objetivos do RiskFree  são:

 Planejamento e Gerência de Riscos – elaborar o Plano de Gerência de Riscos do

Projeto.

 Identificação de Riscos – identificar e classificar os riscos que afetam o projeto.

 Análise de Riscos – verificar a probabilidade de ocorrência e o impacto associado.

 Planejamento de Repostas aos Riscos – determinar ações para aproveitar as

oportunidades encontradas e endereçar os riscos.

 Monitoração e Controle dos Riscos – garantir que o plano de Gerência de Riscos seja

executado e que os riscos identificados e endereçados estejam sob controle.

Cada uma destas atividades é realizada dentro de um ciclo de iterações do RUP

(Concepção, Elaboração, Construção e Transição). Também disponibiliza conjunto de

artefatos para facilitar a implantação do processo definido.

2.8.9 Risk Radar
A ferramenta Risk Radar foi desenvolvida para operar sobre o Microsoft Access pela ICE

(Integrated Computer Engineering Directorate)25 da ASC (Americam System Corporation)

[ASC 2004].

Esta ferramenta está baseada no modelo de Gerência de Riscos do SEI (Seção 3.2.3) e

pela ISO 12207 (Seção 3.4.1), com um conjunto de atividades similar ao apresentado na

Seção 2.7.

O Risk Radar permite que o gerente de projeto identifique, priorize e comunique os

riscos dos projetos, através das seguintes funcionalidades:

 Configuração de Projeto (Project Set Up) – configura o projeto no ambiente através da

inclusão de informações, nome do projeto, datas de início e fim, e classificações.

 Dados Detalhados dos Riscos (Risk Data-Detailed) – permite a entrada do conjunto

completo das informações do risco.

 Resumo dos Dados dos Riscos (Risk Data-Summary) – permite a entrada de um

conjunto de informações sobre o risco.

 Visão do Estado do Risco (View Risk State) – permite uma visão completa da

distribuição dos níveis de risco (alto, médio, baixo).

25 ICE na Web: www.iceinusa.com.
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 Priorização de Riscos (Prioritize Risk) – promove o uso de funcionalidades

automatizadas ou manuais para priorizar um risco em relação aos outro.

 Relatórios de Riscos (Risk Reports) – disponibiliza conjunto compreensivo de

relatórios analíticos e resumidos sobre os riscos do projeto.

 Visão dos Riscos Aposentados (View Retired Risks) – disponibiliza visão de todos os

riscos identificados do projeto, permitindo que riscos inativos possam ser ativados de

acordo com as situações apresentadas.

2.9 Estudo Analítico

Todas as ferramentas analisadas enfatizam que as atividades do processo de Gerência de

Riscos devem ser executadas de forma contínua e cíclica, promovendo a avaliação dos riscos

que durante os levantamentos iniciais não tenham sido percebidos ou que tenham apresentado

sinais de ocorrência quando o projeto já tenha sido iniciado.

Através da Tabela 2.9 pode-se melhor visualizar, para cada uma das ferramentas

estudadas, as atividades do processo de Gerência de Riscos suportadas (C – Contemplada e

NC – Não contemplada), de acordo com as atividades apresentadas na Seção 2.4.

Tabela 2.9 – Estudo Analítico das Ferramentas

ATIVIDADES DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FERRAMENTAS Planejar
Gerência
de Riscos

Identificar
Riscos

Analisar
Riscos

Planejar
Respostas
aos Riscos

Monitorar
Riscos

Controlar
Riscos

Comunicar
Riscos

RISKMAN NC C NC NC NC NC C

RITO NC C C C NC NC C

RAMP NC C C NC NC NC C

SERIM NC C C C NC NC C

SAGRES NC C C C C C C

RISKGUIDE NC C C C NC NC C

RISCPLAN NC C C C C NC C

RISKFREE C C C C C C NC

RISK RADAR NC C C NC C NC C

Legenda: Funcionalidade Contemplada (C) e Não Contemplada (NC)

Neste estudo comparativo não foram consideradas a plataforma utilizada, no

desenvolvimento das ferramentas, e sim as funcionalidades que suportam as atividades de um

processo de gerenciamento de riscos.

A única ferramenta que apresenta funcionalidade que dá suporte a atividade Planejar

a Gerência de Riscos, é a RiskFree através de parâmetros de alerta definidos [Silveira e
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Knob 2005]. A Risk Radar possui funcionalidade que permite configurar parâmetros do

projeto, através de estruturação e classificação, podendo facilitar o reuso de informações entre

o grupo de projetos [ASC 2004].

Embora um dos grandes desafios do processo de gerenciamento de riscos resida na

quantificação e priorização dos riscos, de uma forma geral, todas as ferramentas analisadas

contemplam as atividades referentes à avaliação de riscos: identificação, análise e priorização.

No grupo de ferramentas analisadas, muito embora a RiskFree mencione a análise qualitativa

e quantitativa, só utiliza técnicas que atendem a abordagem qualitativa.

As ferramentas RISKMAN [Collofello e Shah 1996] e RAMP [Garvey et al 1997], por

serem sistemas de informação que capturam experiências em Gerência de Riscos, permitindo

que as equipes aprendam e compartilhem conhecimentos, endereçam de forma representativa

as atividades de identificação e comunicação de riscos, bem como a RiskFree que possui uma

estrutura baseada no modelo de processo do MSF, através da utilização de lições aprendidas.

A atividade Identificar Riscos aparece em todas as ferramentas através do uso de

questionários e listas de verificação (checklists). Métodos de coleta também utilizados são as

informações contidas em repositórios de projetos passados, relatórios técnicos e

documentação de planejamento.

De um modo geral, as ferramentas analisadas possuem uma funcionalidade associada à

atividade Analisar Riscos, com exceção do RISKMAN [Collofello e Shah 1996], através da

avaliação e estimativas dos esforços para a efetiva eliminação e/ou mitigação dos riscos

levantados. Na ferramenta RISCPLAN existe a possibilidade de estimar a probabilidade e o

impacto do risco sob as visões de uma análise quantitativa e qualitativa [Farias 2002].

Nem todas as ferramentas estudadas endereçam a funcionalidade Planejar Respostas

aos Riscos e aquelas que a fazem, deixam a desejar. As ferramentas que contemplam esta

funcionalidade possuem uma base de ações predefinidas, geralmente obtidas através de

entrevistas e questionamentos aos profissionais da área, que sugerem aos gerentes de projetos

conjuntos de ações para o tratamento dos riscos em questão.

A atividade Monitorar Riscos aparece com o mesmo significado, em todas as

soluções analisadas, ou seja, gerar documentação do projeto com visibilidade das atividades

de mitigação dos riscos. Todas as ferramentas, de uma forma geral, colocam implicitamente

ações corretivas como forma de validação do planejamento e correção dos desvios

encontrados ao longo do acompanhamento da execução do projeto, com exceção da
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RISCPLAN [Farias 2002] que possui uma funcionalidade específica para consultar e

acompanhar o comportamento dos riscos do projeto.

A atividade Controlar Riscos envolve a avaliação da situação atual para determinação

de possíveis desvios do plano inicial de gestão de riscos. Apenas duas ferramentas apresentam

tratamento específico para esta atividade: SAGRES [Soeiro 1999], embora a documentação

analisada da ferramenta não exponha a forma como é realizada e a RiskFree [Silveira e Knob

2005] através dos relatórios disponibilizados.

A necessidade de Comunicar os Riscos é explicitada em todas as soluções analisadas,

embora não esteja visível nas ferramentas o modelo de comunicação utilizado. A

comunicação entre os membros do projeto de software é um dos fatores mais importantes para

a realização bem sucedida da Gerência de Riscos.

Riscos, problemas e crises podem aparecer, quando a estrutura de comunicação é falha

em uma organização. Em particular as ferramentas RiskFree e Risk Radar são fortemente

baseadas na comunicação, pois disponibilizam relatórios de ações e históricos dos riscos.

2.10 Estratégias de Respostas aos Riscos

Cada sistema de software é único, com seu conjunto particular de riscos. Existem vários

riscos associados ao desenvolvimento de um produto de software, mas poucas são as

estratégias e ações definidas para evitá-los. Talvez este seja o motivo pelo qual se discutem

geralmente riscos de software em termos de custos, cronograma e conseqüências técnicas.

A Gerência de Riscos trabalha justamente com a incerteza, visando à identificação de

problemas potenciais e de oportunidades antes que ocorram – Seção 2.2.1. O objetivo é

eliminar ou reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto de eventos negativos para os

objetivos do projeto, através das estratégias de ação, além de potencializar os efeitos da

ocorrência de eventos positivos.

Uma vez analisado, o risco é priorizado e são identificadas formas de tratá-lo. São as

chamadas respostas aos riscos [PMI 2004]. Para definição dos planos de ação são levadas em

consideração algumas possíveis situações de risco:

 O acontecimento é de algum modo indesejável, mas a probabilidade de ele ocorrer é

de tal forma pequena que não vale a pena incorrer nos custos de gestão desse risco;

 O acontecimento é indesejável e a probabilidade de ocorrência é suficientemente alta,

para tornar a ação de prevenção desse risco essencial e;
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 O acontecimento é de tal forma indesejável, que mesmo que a probabilidade de

ocorrência seja pequena, terá que ser feita a prevenção desse risco.

Dentro deste contexto, o risco pode ser considerado aceitável, ou seja, aquele que está

de acordo com o modelo de negócios ou, às operações normais da organização. O risco não

aceitável está fora da estratégia organizacional, uma vez que o custo de controle é proibitivo –

superior ao próprio risco.

Com base nestas informações são traçadas estratégias de ação, apresentados na Tabela

2.10. Os planos de respostas são desenvolvidos com base no plano de estratégias definidas

para a Gerência de Riscos da organização. O tipo e o impacto (potencialidade) do risco é que

determinam o nível do plano de respostas. O desenvolvimento de documentos bem

estruturados e bem escritos é o ponto de partida para a redução dos riscos.

Tabela 2.10 – Estratégias para Tratamento dos Riscos

Estratégias
Risco

Aceitar Mitigar Transferir Evitar

Aceitável O risco pode ser
suportado. O plano
de tratamento vai
depender do grau de
tolerância
organizacional.

O risco tem que
ser minimizado.
Seu impacto é
considerado
crítico para o
projeto.

O impacto
causado pelo
risco é
compartilhado
entre parceiros e
clientes

Esta estratégia não é
utilizada.

Não Aceitável Esta estratégia não é
utilizada.

Esta estratégia
não é utilizada.

Esta estratégia
não é utilizada.

São realizadas ações para
diminuir o impacto do
risco específico ou
mesmo eliminá-lo.

Antes de definir a estratégia a ser utilizada é importante ter o correto entendimento do

tipo de risco e de sua complexidade, pois toda estratégia escolhida tem que ser a mais efetiva,

ou seja, o custo versus o grau de correção é avaliado. Quando uma resposta custar mais caro

do que o evento de risco identificado, a estratégia definida para o risco será reavaliada.

A estratégia Evitar o Risco é usada quando as intenções são eliminar o risco por

completo, eliminar a causa do evento do risco ou modificar o plano de projeto para proteger

os objetivos do projeto. Esta técnica é utilizada quando os riscos estão associados a

cronograma e requisitos.

Normalmente as ações que promovem a eficácia deste tipo de técnica estão associadas

com uma coleta e análise detalhada dos requisitos, dividindo-os em pequenos componentes

gerenciáveis; documentação estruturada do escopo do projeto, inclusive com a Estrutura

Analítica do Projeto (EAP); obtenção e uso de estimativas confiáveis (qualidade);
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representação das atividades reais dos projetos em cronogramas coesos; monitorização do

projeto para verificar a adequação do plano da Gerência de Riscos. É uma ótima estratégia

quando pode ser utilizada. O problema é que não é adequada para todo tipo de risco.

A estratégia Transferir o Risco tem a finalidade de transferir o risco e suas

conseqüências para uma terceira parte. O risco não é eliminado, porém a responsabilidade de

gerenciá-lo agora é de outra pessoa, ou entidade.

Esta técnica normalmente é utilizada em seguros, contratos, garantias e limites de

desempenho. É mais efetiva quando trata de riscos financeiros.

A estratégia Mitigar o Risco tem o objetivo de reduzir a probabilidade e o impacto do

evento de risco a níveis aceitáveis. É a mais comum das estratégias de respostas aos riscos. É

importante observar que novos riscos podem ser incluídos no projeto devido ao mau

desenvolvimento e utilização dos planos de mitigação, que precisam ser definidos com muito

cuidado.

Por fim, a estratégia Aceitar o Risco significa que nenhum plano será criado para

mitigar ou evitar o risco. Implica em assumir que as conseqüências serão suportadas pelo

conhecimento ou pela simples falta de tempo para definição de outra estratégia. Neste tipo de

estratégia é comum a elaboração dos planos de contingência.

A utilização de Planos de Contingência está relacionada à definição de planos

alternativos no caso da efetivação do risco. Não deixa de ser um tipo de estratégia de

aceitação, onde a diferença é a criação de um plano de ação para quando da ocorrência do

risco. Difere das técnicas de mitigação, pois não reduz a probabilidade ou o impacto, apenas

reconhece a iminência do acontecimento e procura tratar as conseqüências.

As estratégias e demais informações sobre o risco são agrupadas em um único

documento, chamado Formulário do Risco26, conforme mostrado no Quadro 2.4, sendo

composto por, pelo menos:

 Identificador (ID) – número ou composição de caracteres que identificam o risco;

 Nome e a descrição do risco – nome e situação de risco descrita;

 Pessoa que identificou o risco – a pessoa que fez a menção ao risco;

 Responsável – responsável indicado pelo gerente para acompanhar o risco;

 Probabilidade, o impacto e a exposição – os valores analisados de acordo com as

escalas definidas;

26 Documento de comunicação interna do risco. É uma ficha cadastral do risco para acompanhamento e evolução histórica.
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 Informações adicionais relevantes – informações importantes para o tratamento do

risco em caso de sua ocorrência (premissas e restrições);

 Gatilhos – situações que anunciam a ocorrência do risco;

 Plano de Resposta – estratégia ou conjunto de estratégias definidas para o risco; e

 Recursos necessários para implementar o plano – os recursos imprescindíveis para o

controle do risco.

Quadro 2.4 – Formulário de Riscos

2.11 Resumo do Capítulo

Nos dias atuais os ambientes organizacionais demandam uma crescente dinamicidade e

proatividade nas respostas aos problemas e fatores de riscos, devido a grande influência

exercida pela globalização, pelas inovações e mudanças não só internamente, mas também

externamente. Decorrente dessa nova realidade, funções relacionadas à gestão de riscos estão

sendo incorporadas nas organizações traduzindo um empenho em manter boas práticas nos

ambientes corporativos.

Este capítulo teve a finalidade apresentar os conceitos básicos da Gerência de Riscos

na área de Engenharia de Software e mostrar os elos existentes entre a incerteza,

oportunidades e riscos nos ambientes organizacionais. Também apresentar conjunto de

Após as análises dos riscos identificados no projeto, REX começou a montar os Formulários dos
Riscos. Reuniu sua equipe e revisou cada um dos 10 formulários gerados. A seguir é disponibilizado o
formulário do Risco 9.

ID: 9 Risco: Falha na Subcontratação
Identificado por: REX Responsável: Maria, setor de aquisições
Probabilidade: 0,60 Impacto: 0,80
Exposição: 0,48
Descrição do Risco: A empresa contratada para realizar a programação e instalação do sistema CRM
subcontratou outra empresa para garantir a entrega dos serviços na data prevista.
Impacto (contexto): O não cumprimento das datas previstas no cronograma causará atrasos. Um impacto
positivo da subcontratação é que estes novos profissionais poderão ser utilizados na realização de outras
atividades, com exemplo testes.
Informação Adicional: Os testes devem refletir as atividades do mundo real, através do correto uso das
atividades do processo. Todos os casos de teste devem ser revistos e executados pelo usuário do negócio.
Gatilhos: Aumento do tempo para a realização das atividades, revisão das estimativas, atrasos na entrega
dos artefatos e produtos definidos.
Plano de Resposta:
Transferir – O contratante deverá delimitar as atividades do subcontratado, bem como definir os limites de
desempenho esperados.
Plano de Contingência – O contratante deverá manter uma lista atual de fornecedores potenciais para casos
de substituições.
Recursos necessários para implementar o plano: Contrato, profissional de TI experiente para revisar o
cronograma da subcontratada.
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técnicas, métodos e ferramentas referenciados na literatura de Engenharia de Software, para

apoio ao processo de Gerência de Riscos.

Para um melhor aproveitamento dos conceitos e informações disponibilizadas sobre as

ferramentas foi realizado um estudo comparativo, indicando o atendimento das principais

atividades de um processo de gerenciamento de riscos. Para maiores informações sobre

Gerência de Riscos visitar o Portal Arrisque-se27.

27 Portal Arrisque-se – www.cin.ufpe.br/~cmgg/arrisque-se
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CAPÍTULO 3
A GERÊNCIA DE RISCOS NOS AMBIENTES DE

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Em muitas organizações que desenvolvem software, a Gerência de Projetos é vista como um

processo difícil de ser executado de maneira adequada, em função das pressões de custo e

prazo que caracterizam o ambiente de negócios. Por outro lado, o aumento contínuo da

qualidade e produtividade exigido pelo mesmo mercado, cada vez mais competitivo, só é

conseguido através da melhoria e evolução dos processos de gerência e de desenvolvimento

de software.

Este capítulo tem como objetivos realçar a importância da Gerência de Riscos nos

ambientes de desenvolvimento de software – Seção 3.1 – através da apresentação – Seção 3.2

e análise de modelos e abordagens da área de gestão de riscos e desenvolvimento de software

– Seção 3.3, e de qualidade de software – seções 3.4 e 3.5. Além de capturar requisitos para a

construção do Modelo de Processo de Gestão de Riscos para Ambientes de Múltiplos

Projetos.

3.1 Introdução

Atualmente, gerir riscos envolve o estabelecimento de uma cultura e infra-estrutura

adequadas, bem como a aplicação de uma metodologia lógica e sistemática para administrar

os riscos associados a qualquer atividade, função, processo ou projeto.

Uma limitação atual da Gerência de Riscos é a quantidade pequena de estudos práticos

divulgados, apresentando indicadores de sucesso dos projetos de software desenvolvidos,

conforme relato em pesquisadas disponibilizadas na área [Coelho 2004, Leopoldino 2004,

Souza 2006].

Cada dia fica mais clara a percepção de que gerenciar projetos é gerenciar riscos. Mas

isto não basta. É necessário que o gerente de projetos seja capaz de identificar problemas

concretos, e, de preferência, com a probabilidade de ocorrência. Além disso, há riscos e

riscos! Determinados tipos de projetos são intrinsecamente mais arriscados do que outros.

Possuir uma visão integrada do risco é fundamental para as organizações que buscam

o desenvolvimento e a continuidade do negócio, e ainda dependem de uma infra-estrutura

operacional sob risco controlado.
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Uma grande dificuldade atual para o gerenciamento dos riscos do processo de

desenvolvimento de software é a existência de diversas visões parciais sobre as técnicas e

formas de gerenciamento. Quando transportadas para a prática estas visões podem trazer

muitos problemas e ineficiências. Isto porque qualquer desenvolvimento, por maior a

hegemonia de um determinado conteúdo tecnológico, implica em conhecimento diversificado.

Cada visão parcial carrega consigo também um vocabulário e determinados valores próprios,

dificultando a integração entre os diversos profissionais pela ausência de padronização.

Enfrentar esta situação depende do desenvolvimento de uma visão holística, ou seja,

da construção de uma imagem única e integrada do processo de gerenciamento, em especial,

da Gerência de Riscos. Nisto, percebe-se a importância da disseminação dos conceitos de

gestão nos ambientes de desenvolvimento de software, como também a definição de um

processo que suporte as atividades de gerenciamento dos riscos dos projetos.

A realização e concretização dos projetos organizacionais estão associadas a eventos

inesperados e incertos, é por tal motivo que a Gerência de Riscos tem sua importância,

permitindo avaliar a viabilidade das atividades a serem realizadas, bem como os custos e

benefício (oportunidades) das mesmas.

3.2 Modelos para Gerenciamento de Riscos

Riscos em ambientes de desenvolvimento de software passaram a receber uma atenção maior

no final da década de 80, quando Barry Boehm propôs e apresentou uma abordagem para

gerir riscos [Boehm 1991]. Durante a década de 90 muitos autores apresentaram abordagens

que levavam em consideração o processo e atividades para gerenciamento de riscos [Charette

1990, Carr et al 1993, Kontio e Basili 1996].

De acordo com Harold Kerzner, as atividades de gerenciamento de riscos associadas

ao desenvolvimento de software passaram a ter destaque no cenário internacional em 1996,

ainda como reflexo da crise do software e a necessidade de melhoria dos sistemas [Kerzner

2000].

Nas próximas seções serão apresentadas e analisadas algumas das principais

abordagens e modelos de referência de Gerência de Riscos, disponibilizadas na literatura de

Engenharia de Software. A discussão leva em consideração aspectos relacionados à utilização

da abordagem ou modelo, em Ambientes de Múltiplos Projetos de Desenvolvimento de

Software.
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Para facilitar a análise foram estabelecidos 4 (quatro) critérios de comparação entre os

modelos:

1. Modelo de Referência – Dentro do estudo dos modelos de Gerência de Riscos um

dos pontos fundamentais é verificar a base teórica utilizada, pois disponibiliza as

características e requisitos principais. Essas características e requisitos são refletidos

no processo utilizado e nas atividades definidas no modelo.

A base teórica também reflete a atualidade das pesquisas para a definição e adaptação

do modelo. De forma adicional, promove a evolução do conhecimento para a

construção do modelo em análise;

2. Componentes do Modelo e Relacionamentos – Outro ponto a considerar, não menos

importante, é a captura dos componentes arquiteturais do modelo e suas relações.

Componentes que foram criados para garantir a aplicação da Gerência de Riscos

promovendo a confiabilidade do resultado esperado. Este critério está intimamente

ligado ao modelo de referência utilizado;

3. Especificação de Processo – O terceiro ponto é verificar existência da especificação

do processo para gerenciamento dos riscos nos projetos e entre projetos, nos

ambientes organizacionais, através da apresentação do conjunto de atividades,

artefatos sugeridos, papéis e responsabilidades relacionados;

4. Aplicação em Ambientes de Múltiplos Projetos – O quarto critério está relacionado

à aplicação do modelo em Ambientes de Desenvolvimento de Múltiplos Projetos de

Software.

3.2.1 Gerência de Riscos segundo Barry W. Boehm
O modelo que introduziu o estudo da Gerência de Riscos na Engenharia de Software foi

apresentado por Barry Boehm28 no final da década de 80, início da década de 90. Nesta época

Boehm era membro integrante do Departamento de Defesa dos Estados Unidos – DoD

(Department of Defense).

Modelo de Referência
O modelo apresentado por Boehm está baseado no modelo Espiral, também de sua autoria

[Boehm 1988]. O modelo Espiral foi desenvolvido ao longo de muitos anos com base na

experiência adquirida pela aplicação do Modelo Cascata (Waterfall Model) [Pressman 2006]

em grandes projetos de software do governo norte-americano.

28 Biografia de Barry Boehm na Web: sunset.usc.edu/Research_Group/barry.html
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O modelo Espiral, apresentado na Figura 3.1, tem um típico ciclo de vida apresentando

como atividade inicial a identificação dos objetivos relacionados:

 Ao produto em elaboração;

 Às alternativas de solução para os objetivos definidos; e

 Às restrições de implementação destas alternativas.

Figura 3.1 – Modelo Espiral [Boehm et al 2004]

O passo seguinte é avaliar as alternativas identificadas para implementação dos

objetivos do produto em elaboração e suas restrições. Freqüentemente nesse processo são

identificadas áreas de incertezas que são origens significantes de riscos de projetos.

Uma vez avaliados os riscos é necessário definir as formas de tratá-los. Deste modo,

técnicas como prototipagem, simulações, benchmarking são realizadas. O processo é contínuo

e existirão validações dos requisitos, especificação do projeto (design), implementação e

testes, onde cada ciclo é planejado e avaliado.

Componentes do Modelo e Relacionamentos
Barry Boehm sugere um processo de Gerência de Riscos composto por duas grandes etapas:

Avaliar Riscos e Controlar Riscos. Cada uma destas etapas é composta por atividades e estas

últimas, por passos, conforme mostra a Figura 3.2.
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Figura 3.2 – Adaptação Gerência de Riscos de Software [Boehm 1991]

A etapa Avaliar Riscos contempla atividades de identificação, análise e priorização

dos riscos, Controlar Riscos pelas atividades de planejamento de respostas aos riscos

identificados, resolução dos riscos e monitoração [Boehm 1991].

Para cada uma das atividades do modelo Boehm sugere a realização de passos

relacionados ao uso de métodos e técnicas. Na realidade as atividades são apresentadas

através dos objetivos e metas que devem ser alcançados.

Em avaliando os riscos, a atividade Identificar Riscos tem como finalidade o

desenvolvimento de lista de riscos relacionados aos fatores de sucesso do projeto. As técnicas

sugeridas para esta atividade são as listas de verificação (Seção 2.6.1), avaliação das metas,

comparação com experiências passadas e decomposição.

A segunda atividade é Analisar Riscos, onde são tratados os aspectos qualitativos e

quantitativos dos riscos. Os aspectos qualitativos são identificados através da probabilidade e

impacto da perda; já os aspectos quantitativos são investigados através dos modelos de custo e

das análises estatísticas de decisão.

Priorizar Riscos é a terceira e última atividade. Nela os riscos identificados e

analisados serão ordenados de acordo com o impacto para o projeto. Logo quanto maior o

impacto do risco para o projeto, este será o primeiro da lista. Algumas técnicas são sugeridas

como a análise da Exposição do Risco (Equação 2.1), Técnica Delphi (Seção 2.6.6) ou

técnicas de consenso entre os grupos de trabalho, como a técnica Nominal Technical Group.
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Em controlando os riscos, a atividade Planejar Gerência de Riscos ajuda a endereçar

todos os riscos priorizados em um documento para acompanhamento e controle, de acordo

com as estratégias utilizadas. Algumas técnicas como listas de verificação, estratégias de

respostas aos riscos são indicadas.

A atividade Reduzir Riscos tem a finalidade de gerar uma situação onde todos os

riscos identificados e priorizados são eliminados ou tratados (resolvidos). Algumas técnicas

sugeridas, como, por exemplo, são protótipos, simulação, benchmarking entre outras.

Por fim, a atividade Monitorar Riscos tem o objetivo de acompanhar a execução do

projeto avaliando seu progresso e fazer uso de ações corretivas quando necessário.

Especificação de Processo
O modelo apresentado por Boehm não foi especificado, ou seja, não foi descrito

minucionsamente. Em seu artigo “Software Risk Management: Principles and Practices”,

Boehm apresenta os conceitos básicos utilizados para a definição do modelo de Gerência de

Riscos e estudo de caso [Boehm 1991].

Aplicação em Ambientes de Múltiplos Projetos
O modelo de Gerência de Riscos proposto por Barry Boehm não faz menção à aplicação em

mais de um projeto ao mesmo tempo, nem apresenta meios de controle para este tipo de

atividade, sendo executado para cada projeto individualmente.

No início da década de 90 a preocupação estava voltada para assegurar a construção

do produto de software, as diretrizes para a Qualidade de Software ainda estavam em

ascensão.

Discussão
O trabalho de Barry Boehm foi base para a grande maioria dos trabalhos em Gerência de

Riscos, na área de Engenharia de Software, apresentados ao longo da década de 90 [Hiquera

1994, Higuera e Haimes 1996, Moyniham 1997, Kontio 2001, Farias 2002]. Suas

contribuições estabeleceram a Gerência de Riscos como um importante campo de estudo e

introduziram algumas medidas-chave para o risco, sintetizando um conjunto de técnicas em

um simples Framework para o gerenciamento de riscos de projetos.

Nas décadas de 80 e 90 não existia uma preocupação associada com a melhoria do

processo de desenvolvimento de software, logo o modelo de Barry Boehm possui esta

deficiência e também não viabiliza sua aplicação em múltiplos projetos.

A abordagem apresentada por Boehm é baseada na quantificação de riscos em

projetos, utilizando o termo Exposição de Risco (Equação 2.1) como uma medida de risco,
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também chamado de impacto do risco (risk impact) ou fator de risco (risk factor) [Boehm

1991, Boehm e De Marco 1997].

A exposição ao risco é composta por um componente que representa a probabilidade

de insatisfação e um segundo componente que é a perda associada (Equação 2.1). Esta

abordagem utilizada por Barry Boehm está pautada na definição da probabilidade e do

impacto de determinados riscos de acordo com a essencialidade da atividade ou conjunto de

atividades associadas. Este tipo de análise está enquadrado na avaliação através de aspectos

qualitativos, que tem sua vantagem relacionada ao uso de lições aprendidas e experiência das

equipes envolvidas. Para subsidiar a análise destas exposições encontradas, Boehm propõe o

uso conjunto da árvore de decisão (Seção 2.7.1) como forma de compor as exposições de

riscos priorizados, estimando os erros críticos do projeto em avaliação.

O modelo de Barry Boehm trata cada projeto individualmente, embora indique

explicitamente a utilização do conhecimento e experiência passada em projetos anteriores.

Em Maio de 2004 foi publicado na seção de Boas Práticas do “Cross Talk – The

Journal of Defense Software Engineering” o artigo “Spiral Acquisition of Software-Intensive

Systems of Systems”, de autoria de Barry Boehm e outros autores, que apresenta uma

evolução do modelo Espiral na análise, gerência e tratamento de riscos – “Win-Win Spiral

Model” [Boehm et al 2004].

3.2.2 Gerência de Riscos segundo Robert Charette
O trabalho desenvolvido por Robert Charette29 é complementar ao trabalho desenvolvido por

Barry Boehm. Em 1988, Robert Charette publicou seu primeiro livro sobre a Gerência de

Riscos na área de Engenharia de Software [Charette 1990].

Robert Charette foi o primeiro a considerar a Gerência de Riscos como um processo

contínuo e dinâmico.

Modelo de Referência
Robert Charette e Barry Boehm trabalharam, na mesma época, no Departamento de Defesa

dos Estados Unidos, desta forma os modelos propostos por ambos são, em muitos aspectos,

similares e tomam como base suas experiências com a utilização do Modelo Cascata

(Waterfall).

29 Biografia de Robert Charette na Web: www.risksig.com/socal/Charette.htm
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Componentes do Modelo e Relacionamentos
Da mesma forma que Barry Boehm, o modelo apresentado por Robert Charette, chamado de

Engenharia de Risco, também é dividido em duas grandes fases: Análise de Risco e Gerência

de Risco, conforme a Figura 3.3 [Charette 1990].

Figura 3.3 – Modelo de Engenharia de Risco [Charette 1990]

A Análise de Risco é composta pelas atividades de identificação, estimativa e

avaliação de riscos gerando ao final um plano para a redução dos riscos identificados. Já a

Gerência de Risco, a atividade de planejamento define as estratégias a serem utilizadas para a

criação das respostas aos riscos (mitigação) e, por fim, a atividade de monitoração que tem o

objetivo de acompanhar a execução do projeto e realizar as devidas correções, de acordo com

o plano definido.

Especificação de Processo
O modelo apresentado por Robert Charette também não foi especificado. Apenas apresenta as

principais atividades do processo e os objetivos e metas que devem ser alcançados após a

execução.

Aplicação em Ambientes de Múltiplos Projetos
O modelo de Engenharia de Risco proposto por Robert Charette também não faz menção à

aplicação em mais de um projeto ou à definição de uma visão integrada dos riscos no

ambiente de desenvolvimento.

Do mesmo modo que Barry Boehm, a proposta de Robert Charette considera a

Gerência de Riscos evolucionária, dinâmica e aplicada a cada projeto individualmente

[Charette 1990].

Discussão
O modelo de Engenharia de Risco é uma evolução nos processos de gerenciamento de riscos,

pois incorpora critérios de qualidade.
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Apresenta um processo contínuo e dinâmico através de uma espiral e faz a

diferenciação entre riscos e oportunidades, mas não trata questões associadas a mais de um

projeto em um ambiente de desenvolvimento de software.

3.2.3 Gerência de Riscos do Instituto de Engenharia de Software (SEI)
De acordo com o SEI (Software Engineering Institute), as finalidades da Gerência de Riscos

são identificar riscos assim que possível; ajustar a estratégia do desenvolvimento para

diminuir estes riscos; e desenvolver e executar um processo de Gerência de Riscos como parte

integral do processo padrão de software da organização.

Modelo de Referência
O modelo de Gerência de Riscos do SEI é uma evolução dos modelos propostos por Barry

Boehm [Boehm 1991] e Robert Charette [Charette 1990], além de considerar critérios de

qualidade total através de características do ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) [SEI 2001,

Pressman 2006].

Componentes do Modelo e Relacionamentos
O modelo define um conjunto de atividades que devem ser realizadas continuamente através

do ciclo de vida de um projeto. O SEI enfatiza que a Gerência de Riscos deve ter uma gestão

contínua no processo de desenvolvimento de software.

O modelo é composto por um conjunto de atividades, conforme Figura 3.4 e está

dividido em duas partes:

 Paradigma – composto pelas atividades do processo de Gerência de Riscos.

 Programas – composto pelas atividades de avaliação de riscos de software

(levantamento inicial dos riscos), Clínica de Riscos (análise, planejamento,

acompanhamento e controle), Clínica de Riscos em equipe (utilização de recursos

humanos para gerir os riscos – desenvolvedor e cliente) e o gerenciamento contínuo de

riscos (ciclo de vida).

A proposta do SEI está baseada fortemente na Comunicação. A finalidade é fornecer

informações dos resultados de ações internas e externas ao projeto nas atividades do risco

(riscos atuais e riscos emergentes).
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Figura 3.4 – Modelo de Gerência de Riscos do SEI

 Identificar – usa taxonomia de riscos para identificar os riscos potenciais.

 Analisar – transforma os dados obtidos em informação útil para a tomada de decisão.

 Planejar – planeja as estratégias relacionadas às alternativas de mitigação dos riscos

identificados, priorizando-as e integrando-as ao plano de Gerência de Riscos definido.

 Rastrear – monitora a situação do risco ao longo do desenvolvimento e suas ações de

mitigação através do uso de métricas e métodos de rastreamento.

 Controlar – executa ações corretivas definidas no plano de mitigação para corrigir os

possíveis desvios.

Taxonomia de Riscos do SEI
A taxonomia de riscos do SEI (Risk-Based Taxonomy) foi desenvolvida para subsidiar a

identificação de riscos do modelo do SEI e está baseada na utilização de um questionário

composto por 194 questões fechadas [Carr et al. 1993].

Taxonomia por definição é um sistema de classificação de informações [Corcho et al

2000]. No dicionário Houaiss, Taxonomia ou Taxionomia significa a ciência da classificação

[Houaiss 2001]. Sendo um sistema de classificação significa que uma taxonomia representa

lista controlada de palavras-chave que irá rotular as informações que serão tratadas. A função

da taxonomia é aglutinar, de forma estruturada, os dados e informações coletadas de forma a

permitir um encadeamento coeso destes.

Através do uso da taxonomia, o SEI sugere classificar os riscos em uma das três

seguintes categorias: Engenharia de Produto (riscos técnicos), Ambiente de Desenvolvimento

(riscos metodológicos) e Restrições do Projeto (riscos organizacionais). Riscos técnicos

dizem respeito a questões técnicas que podem provocar o insucesso do projeto, como

problemas com as ferramentas de desenvolvimento, hardware inadequado entre outros. Já os

riscos metodológicos podem ser exemplificados pela seleção de técnicas inadequadas,

COMUNICAR

Identificar

Analisar

Planejar

Controlar

Rastrear
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metodologia obsoleta. Riscos organizacionais podem ser relacionados ao excesso de política,

troca do executivo patrocinador ou determinação de prazos inviáveis.

Embora estas atividades sejam tipicamente realizadas na fase de planejamento do

projeto, ao longo de outras fases do projeto serão identificados novos riscos não identificados

durante o planejamento. Esses novos riscos devem ser tratados da mesma forma, isto é, uma

vez identificados, serão analisados e deve ser feito o planejamento necessário. Novamente,

isto supõe uma política de ampla comunicação entre todas as pessoas que têm algum tipo de

relação com o projeto.

Especificação de Processo
O modelo do SEI é bem definido e demanda a participação geral da organização que pretende

utilizá-lo. Possui um guia bastante compreensível e fácil de usar – The Continuous Risk

Management Guidebook – onde são descritos os princípios, conceitos e funções da Gerência

de Riscos [Dorofee et al 1996].

Infelizmente o guia não contém uma introdução sobre os conceitos e fundamentos

teóricos da Gerência de Riscos e nem apresenta suas limitações. Algumas considerações sobre

as técnicas indicadas estão incompletas e confusas [Dorofee et al 1996].

Aplicação em Ambientes de Múltiplos Projetos
O modelo do SEI não apresenta nenhuma consideração sobre o tratamento dos riscos entre

projetos em ambientes de desenvolvimento de software. A visão de riscos é unicamente por

projeto.

Discussão
O elemento central do modelo de Gerência de Riscos do SEI é a Taxonomia de Riscos e seu

método de aplicação. O método é composto por um questionário e a documentação dos riscos

está baseada na condição da ocorrência do risco e na conseqüência associada.

Como qualquer outro método de coleta de dados, o uso de questionário apresenta

pontos fortes e fracos. Em metodologia científica, vários autores concordam a respeito de

vantagens e desvantagens na utilização de questionário [Victoria et al 2000, Silva 2002].

Algumas vantagens comumente mencionadas são: pode-se obter uma boa amostra da

população, a confidencialidade é garantida, não há pressão por parte do entrevistador, a

tabulação de dados pode ser feita com maior facilidade e rapidez que outros instrumentos

(entrevista, por exemplo), o custo é reduzido (não há necessidade de entrevistadores), rapidez

e ausência de vieses por parte dos entrevistadores na aplicação. Como desvantagem principal,
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todos citaram a percentagem pequena de devoluções [Lakatos e Marconi 1991, Gil 1991,

Richardson 1989, Alves-Mazzotti e Gewandsznajder 1999, Bauer e Gaskell 2002].

Na taxonomia de riscos proposta pelo SEI o conjunto de questões utilizadas são

fechadas com múltipla escolha e respostas diretas “Sim” ou “Não”.

O uso de taxonomias vem sendo bastante empregado em soluções voltadas para a área

de Engenharia de Software, na literatura são encontrados alguns trabalhos que evoluíram os

conceitos inicialmente apresentados pela Taxonomia do SEI [Gusmão et al 2004, Costa et al

2005, Webster et al 2005, Gusmão et al 2005].

Através dos levantamentos dos riscos novos insumos e novas necessidades de

classificação são identificados. Estes podem ser acrescentados à estrutura existente ou

reformulados em uma nova estrutura da taxonomia especificada, mas é preciso ter um

processo de manutenção bem definido, pois caso contrário os investimentos feitos na sua

elaboração, bem como os benefícios decorrentes da implementação, podem ser perdidos.

O modelo de Gerência de Riscos do SEI foi testado e adaptado às condições reais do

desenvolvimento do software e é utilizado atualmente para projetos de grande porte, mas

apresenta como dificuldades a dependência de consultores externos e a não existência de

ferramenta computacional que integre todos os conceitos de forma a tornar as atividades mais

produtivas [Carr et al 1993, Higuera 1994].

O modelo de Gerência de Riscos do SEI apresenta um número razoável de relatórios

técnicos evolutivos e estudos de casos nas indústrias de software [Higuera 1994, Dorofee et al

1996].

3.2.4 Gerência de Riscos segundo o Guia PMBOK
O PMI (Project Management Institute) é uma associação de profissionais de gerenciamento de

projetos que existe desde 1969. Esta associação criou em 1986 a primeira versão do Guia

PMBOK (Project Management Body of Knowledge Guide), guia que descreve a somatória de

conhecimento e as melhores práticas dentro da profissão de gerenciamento de projetos.

A meta do gerenciamento de projetos, segundo o Guia PMBOK, é conseguir exceder

as necessidades e expectativas dos stakeholders. O Guia PMBOK [PMI 2004] organiza os

processos de gerenciamento em cinco grupos: iniciação, planejamento, execução,

monitoramento e controle e encerramento.
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Modelo de Referência
O Guia PMBOK está baseado em boas práticas para o gerenciamento de projetos. Em

particular a disciplina de Gerência de Riscos tem por base o processo apresentado pelo SEI.

Componentes do Modelo e Relacionamentos
Os processos propostos pelo Guia PMBOK estão organizados em nove áreas de conhecimento

que se referem a aspectos considerados dentro do gerenciamento de projetos: Integração,

Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicação, Riscos e Aquisições.

A Gerência de Riscos inclui os seguintes processos [PMI 2004]:

 Planejamento da Gerência de Riscos – tem como objetivo determinar qual a

abordagem de gestão de riscos a ser utilizada e planejar as atividades de gerência que

serão executadas para o projeto.

 Identificação dos Riscos – tem a finalidade de determinar quais os riscos são mais

prováveis de afetar o projeto e documentar as características de cada um.

 Análise Qualitativa dos Riscos – tem a finalidade de realizar uma análise qualitativa

dos riscos e das condições para priorizar seus efeitos nos objetivos do projeto.

 Análise Quantitativa dos Riscos – tem como motivação medir a probabilidade de

ocorrência e as conseqüências dos riscos e estimar suas implicações nos objetivos do

projeto.

 Planejamento das Respostas aos Riscos – tem como objetivo disponibilizar

respostas às mudanças nos riscos no decorrer do projeto, através da definição de

planos de contingências.

 Monitoração e Controle dos Riscos – tem como principal finalidade monitorar riscos

residuais, identificar novos riscos, executar planos de redução de riscos e avaliar seus

efeitos através do ciclo de vida do projeto.

Todas as atividades do processo de Gerência de Riscos interagem fortemente com as

atividades das outras áreas de conhecimento do Guia PMBOK, tendo com objetivo principal

aumentar a probabilidade de ocorrência dos eventos positivos, ou seja, as oportunidades e,

minimizar os eventos adversos ao projeto, os riscos.

Em relação à área de Gerência de Riscos novas subseções sobre Planejamento de

Respostas aos Riscos Positivos foram adicionadas.
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Especificação de Processo
O Guia PMBOK não define um processo apenas apresenta as informações e/ou artefatos de

entrada e saída para cada atividade proposta no processo específico e as técnicas a utilizar, de

acordo com o conjunto de boas práticas definido.

Por ser um guia, as informações disponibilizadas são classificadas como boas práticas

que podem ser utilizadas em qualquer área de domínio, não necessariamente só

desenvolvimento de software.

Aplicação em Ambientes de Múltiplos Projetos
Até a segunda edição do Guia PMBOK a visão de projetos era única, ou seja, não havia

menção aos ambientes de múltiplos projetos. A terceira edição ainda não menciona

explicitamente questões relativas a esses ambientes, mas inicia os conceitos relacionados a

subprojetos, portfólio, Gerência de Portfólio e incrementa a discussão sobre Escritório de

Projetos, mostrando uma preocupação com a aplicação nas estruturas organizacionais [PMI

2004].

Discussão
O Guia PMBOK aglutina um corpo de conhecimento e um conjunto das melhores práticas

para o desempenho da profissão de gerência de projetos. É um guia genérico que serve para

todas as áreas de conhecimento, ou seja, tanto para a Engenharia de Produção, Engenharia

Civil, como para a Engenharia de Software.

Por ser um material extenso apresenta dificuldades na sua utilização e implementação.

Em sua versão 2000 [PMI 2000] eram apresentados 39 processos distribuídos entre as 9

(nove) disciplinas e os cinco grupos de processos. A terceira edição do Guia PMBOK [PMI

2004] apresenta algumas alterações na quantidade de processos: 7 (sete) novos processos

foram adicionados, 13 (treze) processos foram renomeados e 2 (dois) processos removidos,

totalizando 44 (quarenta e quatro) processos ao final.

3.2.5 Gerência de Riscos segundo Jyrki Kontio
O modelo de Gerência de Riscos proposto por Jyrki Kontio30 é chamado Método RiskIt. Este

método foi desenvolvido com apoio de empresas como a Nokia31 e a NASA32 (National

Aeronautics and Space Administration), através do desenvolvimento de estudos de casos

nestes ambientes.

30 Biografia de Jyrki Kontio na Web: www.soberit.hut.fi

31 Nokia na Web: www.nokia.com.br

32 NASA na Web: www.nasa.gov
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Modelo de Referência
O método RiskIt leva em consideração o modelo do SEI [Higuera 1994] e da Fábrica de

Experiência33 [Kontio e Basili 1996].

Componentes do Modelo e Relacionamentos
O processo definido por Jyrki Kontio através do método Riskit, contribuição de sua tese de

doutorado em 2001, está estruturado em sete fases:

 Definição das responsabilidades para Gerência de Riscos – Esta atividade define o

escopo e a periodicidade da Gerência de Riscos, como também faz o reconhecimento

dos principais stakeholders para o projeto.

 Revisão das Metas – Revisa as metas definidas para o projeto, faz um refinamento e

define as metas implícitas e explicita as restrições encontradas. Analise a associação

entre metas e stakeholders.

 Identificação de Riscos – Identifica os riscos potenciais para o projeto através do uso

de várias abordagens e técnicas.

 Análise de Riscos – Classifica e consolida os riscos. Completa os cenários para os

principais eventos de riscos. Estima os efeitos dos riscos para todos os cenários

definidos. Estima a probabilidade e a perda para todos os cenários de riscos.

 Plano de Controle de Riscos – Seleciona os riscos que devem ser controlados.

Propõe as ações de controle para os principais riscos. Seleciona as ações que devem

ser implementadas.

 Controle de Riscos – Implementa as ações de controle selecionadas.

 Monitoração de Riscos – Monitora as situações de risco.

O método RiskIt tem dois propósitos básicos. O primeiro está relacionado em

disponibilizar informação sobre riscos e oportunidades do projeto em tempo hábil para o

gerente de projeto, membros da equipe e stakeholders.

O segundo versa sobre a forma sistemática disponibilizada para a identificação,

análise e controle dos riscos potenciais que podem levar o projeto ao fracasso.

Especificação de Processo
O processo apresentado para o método RiskIt traz informações definidas e especificadas. Para

cada uma das atividades apresentadas acima são disponibilizadas as seguintes informações:

33 Fábrica de Experiência é um conceito definido por Victor Basili (1989) onde a melhoria da qualidade associada aos ambientes de

desenvolvimento de software está relacionada à evolução contínua da experiência acumulada (aprendizado), na forma como esta experiência

pode ser utilizada e modificada (modelos) em um repositório (base de experiências) podendo ser utilizada e customizada de acordo com o

projeto (reuso) [Kontio 1997].
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 Objetivo – Define o objetivo resultado da execução da atividade

 Descrição – Descreve a atividade e suas finalidades

 Critério(s) de Entrada – Informações necessárias para a execução da atividade em

questão. Estão relacionadas às restrições do projeto.

 Entrada – Documentos e artefatos necessários. Estratégia organizacional e política de

gerenciamento de riscos.

 Saída – Resultado esperado com a execução da atividade.

 Métodos e Ferramentas – Indicação de métodos e ferramentas de auxílio.

 Responsabilidades – Identificação dos responsáveis pela execução da atividade.

 Recursos – Também faz menção aos recursos responsáveis pela atividade.

 Critério(s) de Saída – É a validação das saídas geradas pela execução da atividade.

Aplicação em Ambientes de Múltiplos Projetos
O método RiskIt tem seu escopo voltado para a execução de projetos unicamente. Não foram

encontradas na literatura informações sobre sua aplicação em ambientes de múltiplos projetos

de desenvolvimento de software, apenas estudos de casos de sua aplicação em projetos

individualmente [Kontio e Basili 1997, Freimut et al 2001].

Discussão
Os riscos são apresentados através de grafos de análise de riscos (cenários de riscos) ponto

que dificulta a utilização deste modelo, uma vez que análise de grafos não é uma tarefa trivial

e pode ser considerada confusa pelas organizações, demandando conhecimentos específicos.

O método RiskIt não apresenta desenvolvimento em relação à comunicação dos riscos.

Embora valorize o uso das lições aprendidas. A definição, criação e efetiva utilização, de

repositórios de conhecimento, não são enfocadas. Tem como elemento base os stakeholders,

ou seja, parte da idéia de que os riscos associados aos requisitos são caracterizados pela

probabilidade e perda, definidos através das expectativas (metas) do projeto e valorados pelos

stakeholders [Kontio 2001].

3.2.6 Gerência de Riscos segundo o MSF
O MSF (Microsoft Solutions Framework) foi criado em meados da década de 90. Seu

objetivo era dar suporte à execução dos serviços de consultoria da Microsoft [Robin et al

2002].
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Modelo de Referência
O MSF foi definido com base no modelo do SEI – Processo Contínuo de Gerência de Riscos

(Continuous Risk Management Process) somado a experiência das equipes da Microsoft

(Microsoft Consulting Services e Microsoft Partners) [Robin et al 2002].

Componentes do Modelo e Relacionamentos
O MSF prega uma Gerência de Riscos proativa através da avaliação contínua de riscos e a da

integração das informações de suporte à tomada de decisão dentro do ciclo de vida do projeto.

O processo é composto de seis fases:

 Identificação – Permite a identificação dos principais eventos que podem ser futuros

problemas na execução do projeto.

 Análise e Priorização – Transforma os dados e valores levantados para cada risco

identificado, de forma que a equipe possa priorizá-lo.

 Planejamento e Cronograma – Define ações estratégicas para evitar os riscos

priorizados e o cronograma garante que estas ações serão implementadas.

 Rastreamento e Documentação – Relaciona as atividades de rastreamento que

garantem um constante acompanhamento dos planos de ações e possíveis correções

necessárias de acordo com os desvios encontrados. A documentação facilita a

comunicação da equipe, mantendo-os informados sobre a situação de cada um dos

riscos.

 Controle – Executa conjunto de atividades dos planos de ações e documenta

corretamente os desvios ocorridos.

 Aprendizado – Formaliza as lições aprendidas, os artefatos relevantes do projeto e

ferramentas.

Especificação de Processo
O MSF é um guia disponibilizado pela Microsoft e possui informações relacionadas à

execução das atividades propostas em seu processo de Gerência de Riscos. Cada passo é

apresentado, como no Guia PMBOK, através de:

 Objetivos – Apresenta as metas e objetivos a serem alcançados com a execução do

passo.

 Entradas – Aglutina todas as informações e artefatos necessários para a correta e

efetiva execução do conjunto de atividades do passo.

 Atividades – Disponibiliza um conjunto de atividades que devem ser realizadas para

alcance dos objetivos traçados.
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 Saídas – Concretiza os resultados esperados.

Não existe uma especificação detalhada de cada passo. O Guia MSF apresenta

instruções genéricas sobre cada um dos elementos mencionados anteriormente, para cada um

dos seis passos propostos no processo de Gerência de Riscos.

Aplicação em Ambientes de Múltiplos Projetos
O processo proposto pelo MSF não menciona ações em ambientes de Múltiplos Projetos de

Desenvolvimento de Software, mas prega a importância da capacitação das equipes e da

criação de cultura organizacional para a aplicação da Gerência de Riscos.

Explicita preocupação com a Gerência de Portfólio de Projetos enfatizando a

relevância da implementação da Gerência de Riscos nos portfólios de projetos

organizacionais.

Discussão
O processo proposto pelo MSF possui conceitos pré-definidos e institucionalizados, sendo

desenvolvido e instanciado para a Microsoft, logo não existe adaptação do processo de

Gerência de Riscos. Desta forma não apresenta a preocupação em planejar estratégias para a

Gerência de Riscos. Além de ser um modelo descritivo.

Com relação ao tratamento de riscos, o MSF é bastante explícito nas questões

relacionadas ao conjunto de atividades definidas para o Controle e Monitoração de Riscos.

Não aborda questões relacionadas aos riscos entre projetos, muito embora trate a

importância e benefícios ora adquiridos pelas práticas relacionadas à Gerência de Portfólio de

Projetos.

3.2.7 Gerência de Riscos segundo DMAIC
O DMAIC34 é uma metodologia constituída por cinco fases básicas: Definir (Define); Medir

(Measure); Analisar (Analyze); Melhorar (Improve); Controlar (Control). É considerado um

"processo incremental para melhorias", utilizado por um grande número de empresas que

estão adotando o Programa Seis Sigma nos Estados Unidos [DMAIC 2005, Torres et al.

2005].

Em 1986, Bill Smith engenheiro e cientista da Motorola35, introduziu o conceito da

Metodologia Seis Sigma. Inicialmente foi definido como métricas para medição de defeitos e

melhoria da qualidade; e uma metodologia para diminuir os níveis de defeitos.

34 Seis Sigma na Web: www.isixsigma.com

35 Inventores da Seis Sigma: www.motorola.com/motorolauniversity/
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Modelo de Referência
O DMAIC é baseado no Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), logo é considerado um método

de solução de problemas que integra, de forma lógica, um conjunto de ferramentas para

coleta, processamento e disposição das informações necessárias para a execução de cada uma

das fases.

Componentes do Modelo e Relacionamentos
O DMAIC é aderente ao grupo de processos do Guia PMBOK. O modelo DMAIC promove

análise e melhoria do desempenho dos negócios sistemática, composto por cinco fases:

 Definir oportunidades – visa identificar e/ou validar a oportunidade de melhoria,

desenvolver o processo do negócio, definir os requisitos críticos do cliente e preparar

para ser uma equipe de projeto altamente eficaz.

 Medir o desempenho – identifica medições críticas que são necessárias para avaliar o

sucesso na satisfação dos requisitos mínimos do cliente e começar a desenvolver a

metodologia para coletar dados eficazmente para medir o desempenho do processo.

 Analisar as oportunidades – estratifica e analisa a oportunidade para identificar um

problema específico e definir uma declaração de problema facilmente compreensível.

 Melhorar o desempenho – identifica, avalia e seleciona as melhores alternativas de

soluções para melhoria. Desenvolver uma abordagem de administração de mudança

para ajudar a organização a se adaptar às mudanças introduzidas através da

implementação da solução.

 Controlar o desempenho – compreende a importância de planejar e executar com

base no plano estipulado e determinar a abordagem a tomar para garantir o alcance dos

resultados definidos. Entender como disseminar as lições aprendidas, identificar

oportunidades e processos para replicação e padronização, e desenvolver planos

relacionados.

A seguir são apresentadas as atividades previstas na abordagem DMAIC para a

Gerência de Riscos, conforme apresentado por Torres [Torres et al. 2005]:

 Definição de Riscos – tem a finalidade de identificar quais são os riscos que podem

afetar o projeto.

 Mensurar os Riscos – com base na identificação realizada pela Definição de Riscos,

esta atividade tem o objetivo de determinar o impacto e a probabilidade da ocorrência

dos riscos.

 Analisar os Riscos – analisa detalhadamente os riscos identificados, quantificando-os.
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 Melhoria e Controle – planeja ações voltadas para a melhoria e controle do

progresso.

Especificação de Processo
A metodologia DMAIC é um conjunto de atividades para melhoria de processos e não possui

uma especificação detalhada.

Aplicação em Ambientes de Múltiplos Projetos
Não foram encontrados relatos na literatura sobre a aplicação do DMAIC em ambientes de

Múltiplos Projetos de Desenvolvimento de Software, apenas em projetos individualmente.

Discussão
A metodologia DMAIC busca alcançar oportunidades de melhoria através da abordagem

projeto a projeto. Já o Guia PMBOK trata da gestão de projetos, com forte base em

planejamento e controle do tempo de execução e dos recursos utilizados, não possuindo os

elementos de análise e melhoria de que dispõe o DMAIC.

Existem alguns exemplos de aplicação da metodologia DMAIC no Brasil, nas áreas de

financeira e varejo respectivamente, como exemplo o Citibank, Wallmart e Carrefour.

A metodologia DMAIC pode ser utilizada tanto em pequenas como em grandes

corporações, não sendo o porte da empresa um limitante para a decisão de investir ou não na

metodologia.

3.2.8 Gerência de Riscos segundo RUP
O RUP (Rational Unified Process) é um conjunto de processos da Engenharia de Software

que tem por base o uso das melhores práticas voltadas para o desenvolvimento de software e

de princípios fundamentais, dentre os quais ser direcionado a casos de uso, centrado na

arquitetura, direcionado a riscos e interativo.

O RUP é uma metodologia para desenvolvimento de software criada e desenvolvida

pela Rational Software, IBM, SofTeam, Unisys, Nihon Unisys, Alcatel e Q-Labs [Kruchten

2003]. O RUP está disponibilizado na forma de software, fornecido pela Rational Software, e

através de um conjunto de processos.

Modelo de Referência
Como citado anteriormente, o RUP é uma metodologia de desenvolvimento, com uma

estrutura formal bem definida. Como qualquer metodologia, é composta de conceitos, práticas

e regras.
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Um dos principais pilares do RUP é o conceito de melhores práticas (best practices),

que são regras que visam reduzir o nível de risco (existente em qualquer projeto de software)

e tornar o desenvolvimento mais eficiente e eficaz. O RUP define seis melhores práticas:

 Desenvolver iterativamente – significa desenvolver em ciclos. Cada ciclo contém um

objetivo que deve ser alcançado (lançamento de uma versão beta, correção de um bug,

etc).

 Gerenciar requisitos – provê uma maneira prática de produzir, organizar e comunicar

os requisitos de um projeto. Somado a isso, os casos de uso e cenários descritos nos

processo são técnicas excelentes para capturar e assegurar requisitos.

 Utilizar arquiteturas baseadas em componentes – foca o desenvolvimento em

módulos do sistema, através do uso de componentes, como forma de criar um sistema

adaptável, intuitivamente entendível e reutilizável.

 Modelar visualmente – permite melhor entender não só a concepção e a

complexidade do sistema, mas também “dimensionar” (no sentido de qual a forma do

sistema), além de facilitar a identificação e solução de problemas.

 Verificação contínua de qualidade – verifica critérios de qualidade relacionados ao

produto e ao processo.

 Controle de mudanças – como resultado de um processo de desenvolvimento

iterativo, muitas são as mudanças ocorridas no decorrer do projeto. Controle de

mudanças durante todo o projeto, como forma de manter a qualidade do projeto.

Componentes do Modelo e Relacionamentos
De acordo com o RUP [Kruchten 2003], os riscos devem ser identificados e tratados o quanto

antes no ciclo de vida do projeto, sempre com o objetivo de garantir a produção de software

de alta qualidade, de acordo com as necessidades dos usuários dentro do tempo e do prazo

previstos. Todo projeto de desenvolvimento de software tem um conjunto de riscos

envolvidos e muitos deles não são identificados até que a integração do sistema seja realizada.

O RUP é composto por duas dimensões. A primeira é a dimensão estática

representando a estrutura estática do processo, descrevendo como os elementos do processo

são agrupados logicamente em disciplinas. Por sua vez, as disciplinas são agrupamentos

lógicos de papéis, atividades, artefatos e outros guias para a descrição de um processo, e são

representadas por um fluxo de trabalho. A segunda dimensão é a dinâmica que é representada
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pelo tempo e expressa o processo por meio de ciclos, decompostos em fases, que são

divididas em iterações com marcos (milestone) de conclusão.

O processo de desenvolvimento é dividido em ciclos, sendo que o ciclo de

desenvolvimento é subdividido em 4 (quatro) fases consecutivas. Estas fases são concluídas

tão logo um marco é alcançado. Um marco pode definir uma etapa, na fase, na qual decisões

críticas são realizadas e/ou objetivos são alcançados.

As fases do RUP são:

 Concepção – foco na discussão do problema, definição do escopo do projeto,

estimativa de recursos necessários para a execução do projeto, etc. É nesta fase que é

apresentado o plano de projeto com foco no tratamento dos riscos relacionados aos

casos de negócio.

 Elaboração – foco na análise do domínio do problema, desenvolvimento do plano de

projeto, estabelecendo a fundação arquitetural e eliminando os elementos de alto risco.

Os elementos de risco a serem analisados, nesta fase, são os riscos de requisitos,

tecnológicos (referentes à capacidade das ferramentas disponíveis), de habilidades

(dos integrantes do projeto) e políticos.

 Construção – foco nos riscos de “logística” e na obtenção da conclusão da maior

parte do trabalho. Esta fase compreende a fase de modelagem e a fase de

desenvolvimento em si, aquela em que o sistema é efetivamente programado.

 Transição – foco nos riscos associados com a logística de entrega do produto a seu

usuário.

Especificação de Processo
O processo de desenvolvimento de software do RUP é iterativo, em ciclos, onde uma iteração

incorpora um conjunto de atividades em modelagem de negócios, requisitos, análise e projeto,

construção, testes e implantação, em diferentes proporções, dependendo de onde a iteração

esteja localizada no ciclo de desenvolvimento. Um dos principais benefícios desta é a

identificação, facilitando os meios para o tratamento dos principais riscos do projeto em

tempo hábil.

As atividades de gerenciamento de riscos estão inseridas na disciplina de

Gerenciamento de Projeto, que tem como proposta balancear objetivos concorrentes,

gerenciar riscos e restrições, para que a entrega do produto satisfaça a seus clientes e usuários.
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Dentro deste contexto, as atividades de gerenciamento de riscos são integradas ao

processo de desenvolvimento, onde as iterações são planejadas e baseadas nos riscos de maior

prioridade. Logo, os riscos são mitigados mais cedo, porque são identificados nos ciclos

iniciais e os elementos são integrados progressivamente.

Como cada iteração exercita muitos aspectos do projeto, torna-se mais fácil verificar

até que ponto os riscos identificados estão se materializando, bem como identificar novos

riscos, minimizando os impactos envolvidos.

Aplicação em Ambientes de Múltiplos Projetos
O RUP foi desenvolvido para aplicação em cada projeto por vez, uma vez que ao iniciar um

projeto, o RUP é instanciado para aquele projeto. Teoricamente não há impedimentos para

utilização em um ambiente de muitos projetos, mas não existem definições no RUP que

tratem especificamente esta situação.

Discussão
O RUP é uma metodologia de desenvolvimento de software baseada fortemente na análise de

riscos. As atividades de gerenciamento de riscos estão na disciplina de Gerenciamento de

Projeto.

O processo de desenvolvimento é iterativo e aborda um projeto por vez. O RUP

mostra como aplicar várias práticas da Engenharia de Software. Também provê mentoring

para a utilização de diversas ferramentas de automatização do processo específico de

Engenharia de Software. Algumas destas práticas envolvem desenvolvimento iterativo,

gerenciamento de requisitos, arquitetura baseada em componentes, modelagem visual,

melhoria de qualidade contínua e gerenciamento de mudança.

3.3 Modelos de Gerência de Riscos versus Critérios de Análise

Com o intuito de permitir uma melhor visibilidade, a Tabela 3.1 apresenta uma síntese da

análise dos modelos de Gerência de Riscos apresentados nas seções 3.2.1 a 3.2.8 e suas

respectivas características de acordo com os critérios enumerados na Seção 3.2.

Inicialmente com base nos Modelos de Referência, verifica-se que a literatura

analisada segue uma evolução do modelo apresentado por Barry Bohem, desde a década de 80

até o final da década de 90. Além de alguns serem desenvolvidos com base em necessidades

específicas da época como a preocupação com a evolução e melhoria de processos.

De posse dos resultados da análise realizada, individualmente para cada um dos

modelos apresentados, nota-se a predominância das abordagens voltadas para a utilização dos



81

conceitos apresentados pelo modelo do Instituto de Engenharia de Software, com exceção ao

modelo do RUP, uma vez que é uma metodologia de desenvolvimento e integra, em uma das

suas disciplinas, a área de gerenciamento de projetos.

O modelo do SEI possui um processo definido e especificado, embora necessite de um

grande esforço organizacional para sua implementação e implantação, sendo assim, é

considerado um modelo complexo.

Tabela 3.1 – Visão dos Modelos de Gerência de Riscos segundo Critérios de Análise

CRITÉRIOS
MODELO Referência Componentes e

Relacionamentos
Processo Múltiplos Projetos

Barry Boehm - Modelo Espiral.
- Experiência no
Departamento de
Defesa Norte-
Americano –
Modelo Cascata.

O modelo é composto
por duas grandes
etapas: Avaliar Riscos
e Controlar Riscos.

Apenas o modelo foi
definido. Não há
processo especificado.
Inclusive não faz
menção a evolução do
processo.

Não trata os ambientes de
múltiplos projetos. O
modelo foi definido para
cada projeto
individualmente.

Robert
Charette

- Experiência no
Departamento de
Defesa Norte-
Americano –
Modelo Cascata.

O modelo de
Engenharia de Risco é
composto por: Análise
de Risco e Gerência de
Risco.

O modelo não foi
especificado. São
apresentadas as
principais atividades e
objetivos.

Não menciona a gestão de
múltiplos projetos, apenas
considera a Gerência de
Riscos evolucionária e
dinâmica.

SEI - Barry Boehm.
- Robert Charette.
- Ciclo PDCA.

Duas grandes fases:
Paradigma, Programas.
Está fortemente
pautado em
Comunicação.

Bem definido. Pode ser
encontrado no livro “The
Continuous Risk
Management
Guidebook”

A visão de riscos é
unicamente por projeto.

Guia PMBOK - Boas práticas da
Gerência de
Projetos
- Modelo SEI
- Ciclo PDCA.

Apresenta seis
processos.

Não define processos
apenas apresenta as
entradas, técnicas,
artefatos gerados e
saídas.

Não trata a Gerência de
Múltiplos Projetos, muito
embora, em sua última
edição, apresente a
importância da Gerência de
Portfólio.

Jyrki Kontio - Modelo SEI
- Fábrica de
Experiência.

Composto por Sete
fases. Fortemente
baseado em avaliações
subjetivas dos
stakeholders e na
utilização de grafos.

Apresenta processo
definido e especificado.

Não trata os ambientes de
múltiplos projetos. A visão é
por projeto.

MSF - Modelo SEI Composto por seis
fases.

- Modelo descritivo
- Criado para as
necessidades da
Microsoft.

Não trata os ambientes de
múltiplos projetos, embora
frise a importância da
Gerência de Portfólio de
Projetos.

DMAIC - Ciclo PDCA. O modelo DMAIC é
uma metodologia
sistemática para análise
e melhoria da
desempenho dos
negócios, que consiste
em cinco fases.

A metodologia DMAIC
é um conjunto de
atividades para melhoria
de processos e não
possui uma
especificação detalhada.

Não foram encontradas
referências na literatura
sobre o assunto, apenas
sobre a aplicação em
projetos individualmente.

RUP - Modelo Espiral
- Modelo Cascata
- Análise de riscos

O modelo é composto
por fases e estas têm
iterações que possuem
workflow e geram
artefatos.

A composição das
disciplinas é formada por
conjunto de workflow.
Não existe uma
especificação.

Não disponibiliza
funcionalidades que tratem
os critérios de múltiplos
projetos.
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Ainda com relação ao modelo do SEI, bem como o Guia PMBOK e o DMAIC, existe

a preocupação com a melhoria dos processos, pois todos estão pautados nos conceitos do

Ciclo PDCA. Esse é um aspecto relevante, permitindo que a organização avalie e evolua seus

processos, através da análise dos resultados e da aplicação de ações corretivas tanto no projeto

quanto no processo.

Os modelos apresentados por Barry Boehm e Robert Charette são uma conseqüência

da época de seus desenvolvimentos (década de 80), onde não era evidenciada a preocupação

com a adaptação e melhoria de processos.

O modelo apresentado pelo MSF não permite a adaptação do Processo de Gerência de

Riscos, uma vez que possui conceitos pré-definidos e institucionalizados, além de ser um

modelo instanciado para a empresa.

De acordo com o segundo critério, Componentes e Relacionamentos, todos os

modelos, em geral, fazem uso em suas fases e processos das atividades apresentadas na Seção

2.4, consideradas como básicas em processos utilizados para o gerenciamento de riscos,

conforme apresenta a Tabela 3.2.

Apenas o modelo de Jyrki Kontio possui um processo definido e especificado. Os

demais, como o SEI e o RUP, apresentam o gerenciamento de riscos através de manual de

suporte aos conceitos e funções definidas.

No quarto e último critério – Suporte para Ambientes de Múltiplos Projetos – não foi

encontrada nenhuma referência aos riscos que podem surgir dos relacionamentos entre os

projetos em um ambiente de desenvolvimento. O Guia PMBOK e o MSF apresentam a

importância da Gerência de Portfólio de Projetos. Selecionar projetos, para um determinado

ambiente, não é trivial. O objetivo reside no balanceamento do portfólio de projetos, sendo

essa preocupação um ponto de partida para o tratamento de riscos em ambientes de múltiplos

projetos.

Também com base no estudo dos modelos foi desenvolvida a Tabela 3.2, onde é

apresentada análise das atividades apresentadas por cada um dos modelos, no que diz respeito

às atividades da Gerência de Riscos explicitadas (Seção 2.4).

Os modelos de Gerência de Riscos apresentados possuem algumas similaridades em

relação à nomenclatura utilizada para a descrição das atividades e tarefas, muito embora

alguns deles, como os de Barry Boehm e Robert Charette, não possuam a preocupação de

evolução dos processos.
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Dos modelos analisados apenas três apresentam a atividade Planejar a Gerência de

Riscos. Jyrki Kontio expõe a necessidade de definir responsabilidades dos membros da

equipe no desenvolvimento do projeto e metas para o alcance deste resultado. O Guia

PMBOK foca na definição das estratégias de gerenciamento dos riscos de acordo com os

objetivos organizacionais. O RUP, por sua vez, trata a atividade dentro do fluxo de trabalho

(workflow) Planejamento de Projetos, objetivando a definição de um plano de Gerência de

Riscos.

Tabela 3.2 – Análise Comparativa dos Modelos segundo Atividades do Processo
ATIVIDADES

MODELO Planejar a
Gerência de

Riscos

Identificar
Riscos

Analisar
Riscos

Planejar
Respostas aos
Riscos

Monitorar
Riscos

Controlar
Riscos

Comunicar os
Riscos

Barry Boehm Não faz
menção a esta
atividade

Identificar
Riscos

- Analisar
Riscos
- Priorizar
Riscos

- Planejar a
Gerência de Riscos
- Resolver Riscos

Monitorar Riscos
Comunicação
implícita

Robert Charette Não faz
menção a esta
atividade

Identificar
Riscos

- Estimar Riscos
- Avaliar Riscos

Planejar Riscos Monitorar
Riscos

Controlar
Riscos

Comunicação
implícita

SEI Não faz
menção a esta
atividade

Identificar
Riscos

Analisar Riscos Planejar Rastrear Riscos Controlar
Riscos

Comunicar os
Riscos

Guia PMBOK Planejar a
Gerência de
Riscos

Identificar
Riscos

- Análise de
Riscos
Quantitativa
- Análise de
Riscos
Qualitativa

Planejar Respostas
aos Riscos Monitorar e Controlar Riscos

Comunicação
implícita

Jyrki Kontio - Definição das
Responsabilida
des
- Revisão das
metas

Identificação Análise Plano de Controle
de Riscos

Monitoramento
de Riscos

Controle de
Riscos

Comunicação
implícita

MSF Não faz
menção a esta
atividade

Identificação de
riscos

Análise e
Priorização de
Riscos

Planejamento e
Cronograma

Rastreamento de
Riscos

Controle de
Riscos

Aprendizado
Documentação
de Riscos

DMAIC Não faz
menção a esta
atividade

Definição dos
Riscos

- Mensurar os
Riscos
- Analisar
Riscos

Analisar Riscos
Melhoria e Controle

Comunicação
implícita

RUP No
Planejamento
do Projeto –
Desenvolver o
Plano de
Gerenciamento
de Riscos

Na avaliação do Escopo e dos Riscos – Identificar e Avaliar
os Riscos

No monitoramento e controle do
Projeto – Monitorar o Status do
Projeto

Comunicação
implícita

A atividade Identificar Riscos é uma constante em todos os modelos até porque não

se pode gerenciar o que não se conhece.

A atividade Analisar Riscos também aparece em todos os modelos, embora varie em

alguns casos em nomenclatura. Os modelos de Robert Charette e DMAIC enfatizam a

necessidade de medição quando explicitam as atividades de mensurar e estimar riscos. Já os

modelos de Barry Boehm e MSF expressam uma preocupação com a priorização dos riscos,
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envolvendo uma análise detalhada do impacto do risco no projeto e da probabilidade de

ocorrência.

A atividade Planejar Respostas aos Riscos apenas não aparece explicitamente no

modelo DMAIC. Ela está internamente relacionada às tarefas de análise e medição.

A atividade Monitorar Riscos aparece em todos os modelos, embora os modelos do

SEI e MSF tratem esta atividade através do rastreamento de riscos. O modelo do DMAIC não

apresenta explicitamente esta atividade, mas menciona tarefas associadas na atividade de

Melhoria e Controle.

Controlar Riscos também é uma preocupação unânime nos modelos. O modelo de

Barry Boehm não existe uma atividade com este nome, mas internamente a atividade

Monitorar Riscos, proposta em seu modelo, critérios de controle são enaltecidos.

A comunicação é um elemento importante dentro dos ambientes de desenvolvimento

de software. Desta forma, todos os modelos são pautados no uso de comunicação, mas apenas

o modelo do SEI externa esta preocupação através da atividade Comunicar os Riscos.

Inclusive apresenta a comunicação como um componente central do seu modelo, conforme

Seção 3.2.3.

3.4 Relações com Modelos de Qualidade

A Qualidade de Software é diretamente influenciada pela qualidade dos processos utilizados

no desenvolvimento de software. Desta forma, a melhoria do processo de qualidade garante a

melhoria da qualidade do produto de software. Esta é base para a criação dos modelos de

definição, avaliação e evolução dos processos de software. A seguir serão apresentados alguns

destes processos sob a visão das atividades da Gerência de Riscos.

3.4.1 Gerência de Riscos segundo a ISO/IEC 12207
A ISO/IEC 12207 vem sendo amplamente utilizada em muitos países como referência para

contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software. No Brasil, em

particular, muitas organizações têm tomado conhecimento da existência da norma e algumas

já a utilizam para definição de processos de desenvolvimento de software. Não só a iniciativa

da indústria, mas também de Instituições de Pesquisa e Ensino sinaliza uma ampla utilização

da ISO/IEC 12207 no futuro.
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A ISO/IEC 12207 formaliza os Processos do Ciclo de Vida do Software através de um

framework com terminologias de processos bem definidos, ao invés de forçar a utilização de

um determinado modelo ou método de desenvolvimento [NBR ISO 12207 1997].

A ISO/IEC 12207 é a primeira norma internacional que descreve em detalhes os

processos, atividades e tarefas que envolvem o fornecimento, desenvolvimento, operação e

manutenção de produtos de software. A principal finalidade desta norma é servir de referência

para os demais padrões que venham a surgir.

A ISO/IEC 12207 divide os processos em três grandes classes: Processos

Fundamentais, Processos de Apoio e Processos Organizacionais [NBR ISO 12207 1997].

Apresenta um detalhamento de cada um dos processos e define como podem ser usados por

diferentes organizações (ou parte destas), representando diversos pontos de vista para cada

utilização.

As atividades da Gerência de Riscos são relacionadas às atividades do Processo de

Gerência [ISO/IEC 12207 1997]:

 Iniciação e definição do escopo – no levantamento dos requisitos o gerente de projeto

deve estabelecer a viabilidade do processo e a verificação da disponibilidade dos

recursos requeridos.

 Planejamento – os riscos identificados na atividade anterior serão quantificados,

através da quantificação dos riscos associados com as tarefas ou com o próprio

processo.

 Execução e Controle – a partir da implementação do plano o gerente deve

acompanhar e monitorar os recursos do projeto, andamento do processo, provendo

relatório de progresso.

 Revisão e Avaliação – o gerente de projeto deve garantir que o software e os planos

sejam avaliados para satisfação dos requisitos.

 Conclusão – esta atividade está diretamente relacionada com o encerramento

administrativo do projeto.

Não existe uma ênfase no gerenciamento de riscos dos projetos apenas a enumeração

de tarefas dentro das atividades do processo de Gerência de Projetos.
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3.4.2 Gerência de Riscos segundo a ISO/IEC 15504
A ISO/IEC 15504 presta-se à realização de avaliações de processos de software com dois

objetivos: melhoria de processos e determinação da capacidade de processos de uma

organização.

O processo de Gerência de Riscos, de acordo com a norma ISO 15504 [ISO/IEC 15504

1999], é composto por:

 Definição do Escopo da Gerência de Risco – determinar o escopo da gerência de

risco que será utilizada pelo projeto, de acordo com as políticas de gerência de risco

organizacional36.

 Identificação de Riscos – identificar riscos para o projeto, no início e durante sua

execução.

 Análise e Priorização de Riscos – avaliar a probabilidade de ocorrência, o impacto, o

tempo de ocorrência, a causa e as relações entre os riscos para determinar a prioridade

de aplicação dos recursos para a redução desses riscos.

 Definição da Estratégia para Gerir Risco – definir uma estratégia apropriada para

gerenciar um risco ou um conjunto de riscos, em nível de projeto e em nível

organizacional.

 Definição das Métricas – definir métricas para cada risco, ou conjunto de riscos37.

Facilitando a aferição da mudança na situação do risco e do progresso das atividades

de redução.

 Implementação da Estratégia da Gerência de Risco – executar a estratégia definida

para a Gerência de Riscos, em nível de projeto e em nível organizacional.

 Avaliação dos Resultados – em pontos de controles pré-determinados. Aplicação das

métricas definidas para avaliar o progresso esperado e o nível de sucesso da estratégia

da Gerência de Riscos.

 Execução das Ações Corretivas38 – quando o progresso esperado na redução do risco

não é alcançado, executar ações corretivas para corrigir ou evitar o impacto do risco.

36 Assuntos que são considerados no escopo incluem severidade, probabilidade e tipo de risco.

37 As métricas deveriam cobrir mudanças na probabilidade, no impacto e temporalidade da ocorrência do risco.

38 Ações corretivas podem envolver o desenvolvimento ou implementação de novas estratégias de redução ou ainda, o ajuste das estratégias

existentes.



87

3.4.3 Gerência de Riscos segundo a ISO/IEC 10006
As incertezas e os riscos existem ao logo do gerenciamento de todo projeto e necessitam de

uma abordagem estruturada de tratamento. A meta dos processos relacionados ao risco é

minimizar o impacto de eventos potencialmente negativos e obter total vantagem das

oportunidades para melhoria. Na ISO 10006, o termo risco cobre ambos os aspectos. Os

riscos são relativos tanto aos processos quanto ao produto do projeto. Os processos orientados

ao risco são os seguintes [NBR ISO 10006 2000]:

 Identificação de riscos: determinar os riscos no projeto;

 Avaliação de riscos: avaliar a probabilidade de ocorrência de eventos de risco e o

impacto destes sobre o projeto;

 Desenvolvimento de reação ao risco: desenvolver planos para reagir aos riscos

(plano de respostas aos riscos);

 Controle de riscos: implementar e atualizar os planos de risco.

É particularmente importante que estes processos sejam realizados continuamente, os

resultados documentados e seguidos. Nas orientações disponibilizadas pela ISO 10006, o

papel da gerência está em desempenhar o acompanhamento dos projetos visando a garantia do

sucesso, cumprindo com as atividades de apoio e aprovação [Stanleigh 2003]

3.4.4 Gerência de Riscos segundo o CMMI
Em decorrência da evolução do modelo SW-CMM (Capability Maturity Model for Software),

em 2000 foi lançado o modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration), que integra os

modelos da representação por estágios (SW-CMM) e da representação contínua (SE-CMM –

System Engineering Capability Maturity Model) [SEI 2001].

O CMMI foi desenvolvido com objetivos específicos, voltados para a substituição de

todos os modelos CMM:

 Eliminar inconsistências e diminuir as redundâncias;

 Maior visibilidade e entendimento do uso de uma terminologia comum e;

 Assegurar a conformidade com a norma ISO/IEC 15504.

O CMMI oferece uma avaliação e melhoria de processos organizacionais de forma

efetiva e eficiente; reduz os custos de formação e avaliação; promove uma visão integrada da

melhoria dos processos organizacionais; e um novo meio de representação da informação de

disciplinas específicas, através do uso de modelos de melhoria testados [Paulk 1993, SEI

2001, Pressman 2006].
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De acordo com a Tabela 3.3, podem-se visualizar os níveis e as áreas de processos

equivalentes. As atividades de Gerência de Riscos estão definidas no nível 3 – Definido, na

área de processo de gerenciamento de riscos.

A Gerência de Riscos deve ser iniciada já no nível 2, dentro das áreas de processos de

Planejamento de Projeto e Monitoramento e Controle de Projeto, com a simples identificação

dos riscos, tendo como objetivo o conhecimento e tratamento quando ocorrerem. A categoria

de processo de Gerência de Riscos é uma evolução dessas práticas para o planejamento

sistemático, a antecipação e minimização de riscos, objetivando a redução proativa de seus

impactos no projeto.

Tabela 3.3 – CMMI – Áreas de Processos

Níveis Foco Área de Processo
Nível 5 – Em Otimização Melhoramento contínuo do

processo
Inovação Organizacional
Análise de causas e resoluções.

Nível 4 – Gerenciado
Quantitativamente

Gerenciamento quantitativo Performance organizacional do processo
Gerenciamento quantitativo de projetos

Nível 3 – Definido Padronização do Processo Requisitos de desenvolvimento
Soluções técnicas
Integração de produtos
Verificação
Validação
Foco no processo organizacional
Definição do processo organizacional
Treinamento organizacional
Gerenciamento de projeto integrado
Gerenciamento de riscos
Integração da equipe de trabalho
Gerenciamento integrado de suprimentos
Análise de decisões
Ambiente Organizacional para Integração

Nível 2 – Gerenciado Gerenciamento básico de
projetos

Gerenciamento de requisitos
Planejamento do projeto
Controle e monitoração do projeto
Gerenciamento de suprimentos
Avaliação e análise
Garantia da qualidade do processo e produto
Gerenciamento de Configuração

Nível 1 – Inicial N/A N/A

O modelo CMMI é subdividido em áreas de processos, com quatro categorias:

Processos de Gerência de Processo, Processos de Gerência de Projeto, Processos de

Engenharia e Processos de Apoio. A Gerência de Riscos está situada na categoria de

processos de gerência de projetos, área de processo avançado.
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3.4.5 Gerência de Riscos segundo o MPS.BR
O Projeto MPS.BR – Melhoria de Processo do Software Brasileiro – é uma iniciativa que

envolve universidades, grupos de pesquisa e empresas, sob a coordenação da SOFTEX

(Sociedade para Promoção da Excelência do Software Brasileiro). O projeto visa à definição e

à disseminação de um Modelo de Referência para Melhoria do Processo de Software

(MR.MPS) [Softex 2006a].

Em desenvolvimento desde 2003, tem como referências as normas NBR ISO/IEC

12207 e a ISO/IEC 15504. O MPS.BR também cobre o conteúdo do CMMI-SE/SWSM,

através da inclusão de processos e resultados de processos em

relação aos processos da Norma NBR ISO/IEC 12207.

O objetivo do MPS.BR é a melhoria de processos de software nas micros, pequenas e

médias empresas (PMEs), a um custo acessível, em diversos locais do país,

procurando atender, desta forma, as necessidades de negócio e ser um modelo aplicável à

indústria de software reconhecido nacional e internacionalmente.

O modelo é composto por 7 níveis, representados através das letras “A” até “G”. Em

comparação com o modelo apresentado pelo CMMI, o Nível “A” representa o nível 5 e os

níveis “G” e “F”, o nível 2, respectivamente. A Tabela 3.4 apresenta a correlação existente

entre os modelos [Softex 2006a].

Tabela 3.4 – Correlação entre os Níveis de Maturidade do CMMI e do MPS.BR

CMMI MPS.BR
Nível 5 – Em Otimização Nível A – Em Otimização
Nível 4 – Gerenciado Quantitativamente Nível B – Gerenciado Quantitativamente
Nível 3 – Definido Nível C – Definido

Nível D – Largamente Definido
Nível E – Parcialmente Definido

Nível 2 – Gerenciado Nível F – Gerenciado
Nível G – Parcialmente Gerenciado

Nível 1 – Inicial

O processo de Gerência de Riscos está presente apenas no nível C do MPS.BR, mas as

atividades de relacionadas à gerência de projetos do nível G já exigem a identificação,

priorização e  monitoramento dos riscos.

Neste nível a identificação dos riscos não precisa usar algum procedimento padrão ou

taxonomias de riscos específicas e nem mesmo dados históricos. Pode ser realizada com base

na experiência de gerentes de projeto com apoio, se pertinente, da equipe de projeto.
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Com vistas a uma evolução contínua da maturidade dos processos organizacionais, nos

níveis seguintes (F, E, D) a empresa deve começar a perceber que riscos são mais comuns em

seus projetos, aprimorar o monitoramento dos riscos através de métricas, padronizar o

processo e as técnicas que devem ser utilizadas e definir as estratégias para mitigação de

riscos.

O nível C do modelo de Referência MPS.BR exige que a organização satisfaça os

resultados esperados do processo de Gerência de Riscos conforme descrito no modelo. Desta

forma, o processo de Gerência de Riscos a ser executado pela organização em seus projetos

passa a ser mais “robusto” e mais “rigoroso”, atividades que antes eram feitas com base na

experiência do Gerente de Projeto agora precisam ser feitas com base em modelos, diretrizes e

políticas estabelecidas pela organização para apoiar a execução das atividades deste processo.

Os resultados esperados com a implementação da Gerência de Riscos são [Softex

2006b]:

 O escopo da gerência de riscos é determinado;

 As origens e as categorias de riscos são determinadas, os parâmetros usados para

quantificação da probabilidade e severidade são definidos e as ameaças e suas

fronteiras para cada categoria de risco são definidas;

 Estratégias apropriadas para a gerência de riscos são definidas e implementadas;

 Os riscos do projeto são identificados e documentados incluindo seu contexto,

condições e possíveis conseqüências para o projeto e as partes que serão afetadas;

 Os riscos são priorizados, estimados e classificados de acordo com as categorias e os

parâmetros definidos;

 Planos para a mitigação de riscos são desenvolvidos;

 Os riscos são analisados e a prioridade de aplicação dos recursos para o

monitoramento desses riscos é determinada;

 A situação de cada risco é periodicamente monitorada e o plano de mitigação de riscos

é implementado quando apropriado;

 As medições de desempenho nas atividades de tratamento de risco são coletadas; e

 Ações apropriadas são executadas para corrigir ou evitar o impacto dos riscos.
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3.5 Estudo Analítico dos Processos de Gerência de Riscos

As definições dos processos dos modelos de qualidade apresentados diferenciam-se em

relação à nomenclatura utilizada para a descrição das atividades, subdivisão dessas atividades

em tarefas, na definição do escopo de determinadas atividades e nos modelos de referência.

A similaridade entre os processos estudados podem ser visualizadas através da Tabela

3.5 [Gusmão e Moura 2004], tendo como referência as atividades apresentadas na Seção 2.4.

Todos os processos estudados pregam que as atividades devem ser executadas de forma

contínua e cíclica, promovendo a análise de riscos que, durante os levantamentos iniciais, não

tenham sido percebidos ou que tenham apresentado sinais de ocorrência quando o projeto já

tenha sido iniciado [Gusmão e Moura 2003, Gusmão e Moura 2004].

Os únicos processos estudados que apresentam a atividade Planejar a Gerência de

Riscos são apresentados na ISO 12207 [NBR ISO 12207 1997], na ISO 15504 [ISO/IEC

15504 1999] e no CMMI [SEI 2001]. Ainda que a norma ISO 10006 mencione a importância

de planejar, não enfatiza explicitamente a definição de atividade específica.

Tabela 3.5 – Análise das Atividades do Processo de Gerência de Riscos

PROCESSOS
ATIVIDADES

ISO-12207 ISO-15504 ISO-10006 CMMI MPS-BR

Planejar a Gerência
de Riscos

Não existe
menção a esta
atividade

Definição do
escopo da
gerência de
risco

Não existe
menção a esta
atividade

Determinar as
origens e as
categorias de
riscos.
Definir
parâmetros.
Estabelecer
estratégia.

Escopo
determinado.
Estratégias
definidas.
Origens e
categorias de
riscos
determinadas.

Identificar Riscos Iniciação e
definição do
escopo

Identificar
Riscos

Identificação de
Riscos

Identificar
Riscos

Identificar e
documentar
riscos

Analisar Riscos Planejamento Analisar e
priorizar riscos

Avaliação de
Riscos

- Priorizar,
estimar e
classificar
riscos.
- Avaliar e
classificar os
riscos

Riscos
analisados,
priorizados e
estimados

Planejar Respostas
aos Riscos

Não existe
menção a esta
atividade

Definir a
estratégia para a
gerência de
risco

Desenvolvimento
de Reação ao
Risco

Desenvolver
planos para
reduzir riscos

Desenvolver
planos de
mitigação
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Monitorar Riscos Execução e
Controle

- Definir
métricas para
riscos
- Implementar a
estratégia da
Gerência de
Riscos
- Avaliar os
resultados da
estratégia da
Gerência de
Riscos
- Executar ações
corretivas

Controle de
Riscos

Implementar
planos para
reduzir riscos

Monitorar
periodicamente
a situação dos
riscos

Controlar Riscos Revisão e
Análise

Não existe
menção a esta
atividade

Controle de
Riscos

Não existe
menção a esta
atividade

Implementar
plano de
mitigação

Comunicar Riscos Comunicação
implícita

Comunicação
implícita

Comunicação
implícita

Comunicação
implícita

Comunicação
implícita

As vantagens associadas ao planejamento da Gerência de Riscos são as definições dos

recursos de hardware, software e pessoal necessário à realização da Gerência de Riscos,

baseado no plano de escopo, determinando origens e categorias desses recursos e definindo

indicadores. Para acompanhar a produtividade, proporcionam uma estratégia de utilização e

otimização dos recursos efetivamente alocados no projeto. Como desvantagem apresenta-se o

custo e o tempo atrelado ao desempenho desta atividade e tarefas complementares.

A atividade Identificar Riscos aparece em todos os processos estudados. Esta

atividade é vital para o processo, pois promove a identificação dos prováveis fatores e eventos

associados a esses riscos, bem como o impacto causado no projeto.

A atividade Analisar Riscos está presente em todos os processos. O CMMI [SEI

2001] apresenta explicitamente necessidades de avaliar e estimar os esforços para eliminar os

riscos levantados, bem como o MPS.BR [Softex 2006a]. Já a ISO12207 faz menção à

necessidade de quantificar os riscos associados com as tarefas definidas ou com o próprio

processo.

A atividade Planejar Respostas aos Riscos objetiva definir os planos de ações

corretivas, preventivas e de contingência para efetivo controle dos riscos. O CMMI trata como

redução de riscos. De todas as atividades estudadas, nos processos analisados, esta atividade é

a mais importante, pois é a partir dela que os planos e ações serão traçados para conter os

riscos identificados [Gusmão e Moura 2004]. O MPS.BR define como resultados para o nível

C o desenvolvimento dos planos de mitigação [Softex 2006b].

A atividade Monitorar Riscos aparece com o mesmo significado, em todos os

processos, com exceção dos apresentados pela ISO 12207 [NBR ISO 12207 1997], pela ISO
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15504 [ISO/IEC 15504 1999] e pelo CMMI [SEI 2001]. As normas ISO condensam muitas

atividades que poderiam ter suas definições no planejamento das respostas aos riscos, como

exemplo, definição de métricas. Já o CMMI associa a atividade à redução dos riscos, que é

uma forma de controle. Com exceção do processo apresentado pela norma ISO 10006 [NBR

ISO 10006 2000], a atividade monitorar riscos é tratada implicitamente na atividade controlar

riscos, ou seja, possuem o mesmo significado.

Todos os processos, em regra, associam implicitamente a utilização de ações

corretivas como forma de revisão do planejamento e correção dos desvios encontrados, ao

longo do acompanhamento da execução do projeto. Esta atividade apresenta a vantagem de

garantir a aplicação das definições do plano de Gerência de Riscos pelo monitoramento

contínuo do projeto.

A atividade Controlar Riscos envolve a avaliação da situação atual para determinação

de possíveis desvios do plano inicial da Gerência de Riscos.

A necessidade atividade Comunicar Riscos não é explicitada em nenhum dos

processos analisados.

A comunicação entre os membros do projeto de software é um dos fatores mais

importantes para a realização bem sucedida da Gerência de Riscos. Riscos, problemas e crises

podem aparecer, quando a estrutura de comunicação é falha em uma organização [Gusmão e

Moura 2004].

3.6 Resumo do Capítulo

Este capítulo tem a finalidade de apresentar um estudo detalhado sobre as aplicações da

Gerência de Riscos em modelos de gestão e qualidade de software.

É importante ressaltar que, durante o estudo da bibliografia correspondente, não foram

encontrados registros de modelos para gerenciamento de riscos após 2002, sendo, portanto,

uma dificuldade para caracterizar os ambientes de múltiplos projetos. Apesar de tal, o estudo

permitiu a captura de requisitos essenciais para a sustentação teórica do mPRIME Process,

tema do capítulo 5.
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CAPÍTULO 4
MPRIME ONTOLOGY

Este capítulo apresenta a mPRIME Ontology – ontologia no domínio dos riscos que tem o

objetivo aglutinar conceitos sobre a área de projetos de desenvolvimento de software

facilitando a estruturação de informações e identificação de riscos. Na Seção 4.1 são

introduzidos os conceitos fundamentais para a construção da mPRIME Ontology. Em seguida,

a Seção 4.2 apresenta a motivação e possíveis cenários onde a mPRIME Ontology pode ser

utilizada. A Seção 4.3 disponibiliza a visão do modelo através da definição e formalização da

mPRIME Ontology. A Seção 4.4 mostra a utilização da mPRIME Ontology através de

aplicações.

4.1 mPRIME Ontology – Ontologia no Domínio dos Riscos

De uma forma geral, gerentes de projetos têm que alocar, ratear recursos entre projetos,

gerenciá-los dentro do orçamento e tempo disponíveis, e por fim, garantir que estes recursos

limitados sejam implementados de acordo com o planejado.

Para o alcance desse objetivo uma grande quantidade de variáveis pode ser

considerada tanto ameaças quanto oportunidades. Para uma melhor identificação destes

fatores críticos de sucesso dos projetos é importante a definição de uma terminologia única

para a captura, avaliação e controle dos riscos.

A mPRIME Ontology é uma ontologia que permite a identificação de riscos através do

uso de um vocabulário comum que pode ser utilizado para representar conhecimento útil

dentro de um ambiente de desenvolvimento de software.

Alguns trabalhos podem ser encontrados na área de Engenharia de Software

ratificando a importância da utilização de ontologias como instrumento para a modelagem de

domínios [Duarte e Falbo 2000, Siebra et al 2004, Medeiros 2004]. A utilização de

ontologias, no entanto, requer a criação de uma cultura de uso e a existência de ferramentas e

metodologias adequadas para suporte efetivo das informações manipuladas e do

conhecimento gerado.

4.1.1 Introdução
De acordo com Tom Gruber, uma ontologia é uma especificação formal e explícita de uma

abstração, uma visão simplificada de um domínio de conhecimento. Uma ontologia modela
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uma parte do “mundo”, ou seja, um domínio de conhecimento, definindo um vocabulário

comum [Gruber 1995].

Tal modelo pode ser utilizado tanto por humanos quanto por agentes de software, a

fim de estabelecer um entendimento comum sobre os conceitos e relacionamento desse

domínio de conhecimento [Schumacher 2003].

Diversos são os benefícios apresentados na literatura para a utilização de ontologias

[Uschold e Grüninger 1996; Menzies 1999; Corcho et al 2000; Noy e McGuinness 2001;

Schumacher 2003], alguns deles são relacionados ao:

 Compartilhamento – permite entendimento comum sobre um domínio de

conhecimento.

 Reuso – a utilização de definições explícitas e formais favorece a manutenção e

evolução do conhecimento, permitindo o fácil entendimento por parte dos usuários

e facilitando a reutilização da ontologia, ou de parte dela.

 Estruturação da informação – permite a captura da semântica dos dados e seu

processamento automático gerando conhecimento para os humanos.

 Interoperabilidade – permite que diferentes sistemas computacionais possam

compartilhar dados e informações.

 Confiabilidade – uma representação formal disponibiliza uma automatização

consistente e mais confiável.

4.2 Motivação e Cenários de Utilização

A mPRIME Ontology foi desenvolvida para contemplar as informações sobre riscos,

processos de Gerência de Riscos, métodos, ferramentas e técnicas para identificação e

controle de riscos em um ambiente de desenvolvimento de software.

A mPRIME Ontology fornece uma estrutura que pode ser utilizada para organizar a

informação sobre riscos e oportunidades, podendo servir para orientar a aquisição do

conhecimento dos riscos dos projetos do ambiente de desenvolvimento de software.

Para melhor fundamentação da importância da mPRIME Ontology são apresentados a

seguir alguns possíveis cenários para sua utilização:

1. Tendo com base características, e outros parâmetros definidos de projetos, a mPRIME

Ontology pode permitir a identificação dos principais riscos associados e apresentar

uma lista priorizando-os, de acordo com a estratégia organizacional;
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2. A estrutura definida pela mPRIME Ontology pode ser utilizada para a definição dos

Planos de Gerência de Riscos para diversos tipos de projetos, o que favorece o

desenvolvimento e/ou adaptação de ferramentas CASE baseadas na ontologia;

3. A mPRIME Ontology, a partir das bases geradas em conformidade com sua estrutura,

favorece a integração de dados e a aquisição de conhecimento;

4. Um sistema que manipula o conhecimento sobre riscos que influenciam os múltiplos

projetos em ambientes de desenvolvimento de software precisa ser desenvolvido.

a. Desta forma, primeiramente os riscos que envolvem os requisitos podem ser

facilmente tratados se um vocabulário comum for utilizado pelas pessoas

envolvidas na tarefa;

b. Em segundo lugar, a estrutura para representação do conhecimento sobre riscos

em Ambientes de Desenvolvimento de Software e o conhecimento já existente

na organização podem ser utilizados para compor uma primeira visão sobre os

requisitos do novo projeto;

c. Terceiro, é importante conhecer o papel e responsabilidades de cada um dos

membros da organização, bem como suas qualificações. Isso favorece o

desempenho das atividades;

d. Quarto e último, é importante saber quais os tipos de riscos que mais incidem

em determinados tipos de projetos. A mPRIME Ontology tem papel essencial

em todos os quatro itens.

5. A Gerência de Projeto está preparando os recursos para um novo projeto. Seleção de

pessoas, cotação de equipamentos, compartilhamento de recursos para alocação no

novo projeto com características próprias. Por outro lado, os profissionais da equipe de

desenvolvimento estão fazendo o acompanhamento dos riscos de um projeto em

andamento. Em ambos os casos, o conhecimento sobre riscos nos projetos, obtido com

base na mPRIME Ontology , pode auxiliar a gerência e as equipes na realização de

suas atividades.

4.3 Definição e Formalização

O uso de componentes de inteligência artificial está cada vez mais presente em aplicações da

área de Engenharia de Software, em particular, nas atividades que envolvem uma grande

manipulação de informações para tomada de decisão.
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A mPRIME Ontology teve por base o estudo e adaptação da taxonomia de riscos do

SEI [Carr et al 1993] (Seção 3.2.3), sendo desenvolvida durante fases 2 a 3, conforme

apresentado na Figura 1.1, com o objetivo de atender ao primeiro cenário de utilização

apresentado na Seção 4.2. Portanto, foram desenvolvidas três sub-ontologias no domínio dos

riscos compondo a versão inicial da mPRIME Ontology , conforme apresenta a Figura 4.1.

Figura 4.1 – Sub-ontologias da mPRIME Ontology

As três ontologias definidas voltadas respectivamente para riscos de Engenharia do

Produto, Ambiente de Desenvolvimento e Restrições de Programa, tiveram relacionamentos

internos e externos definidos, escritos em linguagem natural e axiomas em Lógica de Primeira

Ordem (LPO) desenvolvidos. Estes relacionamentos foram criados com base na literatura e

teoria disponível a respeito.

De acordo com os requisitos identificados, relacionamentos foram definidos e a

taxonomia proposta pelo SEI (Seção 3.2.3) foi revisada, adaptada e utilizada para definição

dos axiomas necessários ao desenvolvimento da mPRIME Ontology. A adaptação consistiu-se

na:

1. Revisão das classes, elementos e origens inicialmente propostos;

2. Inclusão:

a. Da origem Documentação Técnica, do elemento Processo de

Gerenciamento, da Classe Ambientes de Desenvolvimento;

b. Das origens Habilidade e Competência da equipe do elemento

Recursos da Classe Restrições de Programa; e

c. Do elemento Inovação e das origens software, hardware e

tecnologia.
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Para formalizar as sub-ontologias foram criados os seguintes predicados: Risk(p),

Project(p), ProductEngineeringRisk(p), DevelopmentEnvironmentRisk(p) e

ProgramConstraintsRisk(p).

Com base nos predicados, axiomas iniciais de relacionamento entre as sub-ontologias

(Figura 4.1) foram definidos, conforme apresenta o Quadro 4.1.

Quadro 4.1 – Axiomas dos Relacionamentos entre as Sub-ontologias

Para cada uma das sub-ontologias foram elaborados modelos utilizando a linguagem

UML (Unified Modeling Language) [Fowler 2004, Gusmão et al 2004]. Os conceitos,

relacionamentos e restrições foram descritos em linguagem natural. Todos os predicados e

axiomas são apresentados em inglês para facilitar publicações futuras, além de utilizar uma

língua universalmente aceita [Gusmão et al 2005].

Sub-ontologia Engenharia de Produto
Esta classe é formada pelas atividades intelectuais e físicas requeridas para desenvolver um

produto e entregá-lo ao cliente, sendo composta pelas seguintes subclasses:

 Requisitos – contempla as atividades de definição do que o produto de software

deve fazer, as necessidades que deve atingir, comportamento e forma de

utilização.

 Projeto (design) – contempla as atividades de transformação dos requisitos no

projeto do software com todas as limitações de projeto e operacionais.

 Código e Teste Unitário – contempla as atividades de transformação do projeto de

software no código, satisfazendo os requisitos alocados em pequenas unidades.

 Integração e Teste – contempla as atividades de integração das unidades em um

sistema e a validação de que o software está atendendo aos requisitos.

 Se um projeto possui risco de engenharia de produto, então este projeto possui um risco.

o p. Project(p)  ProductEngineeringRisk(p)  Risk(p)                                         (Axioma 4.1)

 Se um projeto possui risco de ambiente de desenvolvimento, então este projeto possui um risco.

o p. Project(p)  DevelopmentEnvironmentRisk(p)  Risk(p)                              (Axioma 4.2)

 Se um projeto possui risco de restrições de programa, então este projeto possui um risco.

o p. Project(p)  ProgramConstraintsRisk(p)  Risk(p)                                        (Axioma 4.3)
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 Engenharia de Especialidades – contempla as atividades de identificação dos

requisitos do produto ou atividades de desenvolvimento que necessitam de um

conhecimento especializado.

Para formalizar a relação de composição entre o domínio da sub-ontologia de

Engenharia de Produto e os conhecimentos que compõem este domínio foram definidos os

seguintes relacionamentos apresentados no Quadro 4.2.

Quadro 4.2 – Axiomas de Relacionamentos – Engenharia de Produto

Não houve necessidade de adaptações nesta classe. Ela representa as fases de um ciclo

de vida de desenvolvimento.

Sub-ontologia Ambiente de Desenvolvimento
Esta classe diz respeito ao ambiente do projeto onde o software será construído, sendo

composto pelas seguintes subclasses:

 Processo de Desenvolvimento – definição, planejamento, documentação e

comunicação dos métodos e procedimentos utilizados para desenvolver o produto.

 Sistema de Desenvolvimento – ferramentas e sistemas de suporte utilizados no

desenvolvimento do produto.

 Gerenciamento de Processo – planejamento, acompanhamento e controle dos

orçamentos e cronogramas; a experiência do gerente de projeto no

desenvolvimento do software, gerenciamento e domínio do produto.

 Se um projeto possui risco de requisitos, então este projeto possui risco de engenharia de produto.

o p. Project(p)  RequirementsRisk(p)  ProductEngineeringRisk (p)                     (Axioma 4.4)

 Se um projeto possui risco de design, então este projeto possui risco de engenharia de produto.

o p. Project(p)  DesignRisk(p)  ProductEngineeringRisk (p)                               (Axioma 4.5)

 Se um projeto possui risco de código e teste unitário, então este projeto possui risco de engenharia
de produto.

o p. Project(p)  CodeAndUnitTestRisk(p)  ProductEngineeringRisk (p)              (Axioma 4.6)

 Se um projeto possui risco de integração e teste, então este projeto possui risco de engenharia de
produto.

o p. Project(p)  IntegrationTestingAndTestRisk(p)  ProductEngineeringRisk(p)

                                                                                                                                                  (Axioma 4.7)

 Se um projeto possui risco de especialidades de engenharia, então este projeto possui risco de
engenharia de produto.

o p. Project(p)  EngineeringSpecialitiesRisk(p)  ProductEngineeringRisk (p)     (Axioma 4.8)
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 Métodos de Gerenciamento – métodos, ferramentas e equipamentos de suporte

usados para gerenciar e controlar o desenvolvimento do produto.

 Ambiente de Trabalho – local onde serão desenvolvidas as atividades de

desenvolvimento do produto de software, incluindo as atitudes das pessoas, níveis

de cooperação, comunicação e moral.

Para formalizar a relação de composição entre o domínio da sub-ontologia de

Ambiente de Desenvolvimento e os conhecimentos que compõem este domínio foram

definidos os seguintes relacionamentos apresentados no Quadro 4.3.

Quadro 4.3 – Axiomas de Relacionamentos – Ambiente de Desenvolvimento

As adaptações desta classe foram realizadas com o intuito de permitir uma avaliação

explícita dos documentos gerados em um ambiente de desenvolvimento. O modelo do SEI

(Seção 3.2.3) não enfatiza o desenvolvimento de documentação de projeto e, sim,

comunicação.

Toda documentação gerada em qualquer projeto é veículo (formal ou informal) para a

comunicação entre os membros da equipe e para a reutilização das informações e

conhecimentos adquiridos, podendo ser considerada uma origem de riscos.

 Se um projeto possui risco de processo de desenvolvimento, então este projeto possui risco de
ambiente de desenvolvimento.

o p. Project(p)  DevelopmentProcessRisk(p)  DevelopmentEnvironmentRisk (p)    (Axioma 4.9)

 Se um projeto possui risco de sistema de desenvolvimento, então este projeto possui risco de ambiente
de desenvolvimento.

o p. Project(p)  DevelopmentSystemRisk(p)  DevelopmentEnvironmentRisk (p)   (Axioma 4.10)

 Se um projeto possui risco de processo de gerenciamento, então este projeto possui risco de ambiente
de desenvolvimento.

o p. Project(p)  ManagementProcessRisk(p)  DevelopmentEnvironmentRisk (p)  (Axioma 4.11)

 Se um projeto possui risco de métodos de gerenciamento, então este projeto possui risco de ambiente
de desenvolvimento.

o p. Project(p)  ManagementMethodsRisk(p)  DevelopmentEnvironmentRisk (p) (Axioma 4.12)

 Se um projeto possui risco de ambiente de trabalho, então este projeto possui risco de ambiente de
desenvolvimento.

o p. Project(p)  WorkEnvironmentRisk(p)  DevelopmentEnvironmentRisk (p) (Axioma 4.13)
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Sub-ontologia Restrições de Programa
Esta classe endereça os problemas externos ao projeto. Fatores que não são diretamente

controlados pelo projeto, mas que podem influenciar no seu sucesso.

 Recursos – Limitações externas impostas pelo cronograma, orçamento, equipe ou

facilidades.

 Contrato – Termos e condições do contrato de desenvolvimento do produto.

 Interfaces dos Programas – interface externa com os clientes, outros contratos,

gerenciamento corporativo e vendas.

 Inovação – mudanças de hardware, software ou tecnologia buscando agregar

valores como qualidade, competitividade e produtividade.

Para formalizar a relação de composição entre o domínio da sub-ontologia de

Restrições de Programa e os conhecimentos que compõem este domínio foram definidos os

seguintes relacionamentos apresentados no Quadro 4.4.

Quadro 4.4 – Axiomas de Relacionamentos – Restrições de Programa

Foram realizadas duas adaptações nesta classe. A primeira foi a inclusão de duas

origens de riscos no elemento recursos: habilidade e competência. Variáveis importantes no

desenvolvimento de projetos inovadores. A segunda a inclusão do elemento Inovação e das

origens: hardware, software e tecnologia.

A mPRIME Ontology foi avaliada através da realizada de experimentos para

identificação de riscos em ambientes de desenvolvimento de software, que serão apresentados

na seção seguinte.

 Se um projeto possui risco de recursos, então este projeto possui risco de restrições de programa.

o p. Project(p)  ResourcesRisk(p)  ProgramConstraintsRisk (p)                        (Axioma 4.14)

 Se um projeto possui risco de contrato, então este projeto possui risco de restrições de programa.

o p. Project(p)  ContractRisk(p)  ProgramConstraintsRisk (p) (Axioma 4.15)

 Se um projeto possui risco de interfaces de restrições de programa, então este projeto possui risco de
restrições de programa.
o p. Project(p)  ProgramConstraintsProgramInterfacesRisk(p)  ProgramConstraintsRisk (p

                                                           (Axioma 4.16)

 Se um projeto possui risco de inovação, então este projeto possui risco de restrições de programa.

o p. Project(p)  InnovationRisk(p)  ProgramConstraintsRisk (p) (Axioma 4.17)
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4.4 Estudos Experimentais

Num ambiente típico de desenvolvimento de software as atividades de gerenciamento de

projetos e, principalmente, de gerenciamento de riscos de projetos seguem, normalmente,

algumas premissas [Moyniham 1997, De Marco e Lister 2003, Gusmão et al 2005]:

1. Os riscos de desenvolvimento de software são geralmente conhecidos pela equipe

técnica de projeto, mas são pobremente comunicados.

2. Um método estruturado e repetitivo de identificação de riscos é necessário para um

gerenciamento de risco consistente.

3. Identificação efetiva de riscos deve cobrir todas as áreas de desenvolvimento e suporte

de um projeto.

4. O processo de identificação de riscos deve criar e manter um ambiente de elicitação de

riscos sem julgamentos prévios e aberto a comunicação. Desta forma terá condições de

absorver várias visões dos riscos.

5. Não se pode julgar o sucesso ou a falha do projeto baseado no número ou na natureza

dos riscos não descobertos.

Na situação apresentada no item 1 acima a identificação fica condicionada ao

conhecimento prévio e experiências com riscos em ambientes de desenvolvimento. O que não

é verdade absoluta, como por exemplo, uma pessoa nova na área de gestão, possivelmente não

terá conhecimento dos riscos para determinado tipo de projeto. Além de ser necessário que

todas as informações sobre riscos estejam facilmente disponíveis e tenham sido largamente

comunicadas.

Já na situação do item 2 a premissa é inicialmente correta, mas deve levar em

consideração a constante atualização dos elementos por ventura identificados. Caso contrário

ficará obsoleto.

Para a avaliação da mPRIME Ontology, foram realizados dois estudos experimentais,

cujo objetivo principal foi verificar o corpo de conhecimento estruturado para a identificação

e relacionamento dos riscos em ambientes de desenvolvimento de projetos de software.

4.4.1 Estudo Experimental 1 – mPRIME Ontology Risk Assistant
Para análise dos relacionamentos entre as classes, elementos e origens da ontologia um

protótipo foi implementado utilizando apenas os axiomas da classe de Engenharia do Produto,

devido à grande e complexa quantidade das informações geradas [Gusmão et al 2004].
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O objetivo do protótipo foi apresentar a efetiva utilização da linguagem proposta pela

mPRIME Ontology. O cenário de validação foi o preenchimento de um questionário onde

cada resposta marcada revela uma característica do projeto e pode levar à inferência de um

determinado tipo de risco.

O mPRIME Ontology Risk Assistant é um protótipo para validação da versão alfa da

mPRIME Ontology. A finalidade foi criar uma ferramenta que permitisse orientar gerentes de

projeto sobre eventuais riscos que podem surgir antes, durante e depois da fase de

desenvolvimento de um projeto em particular, através de uma interface baseada em perguntas

que devem ser respondidas com base nas características do projeto. O feedback sobre os riscos

identificados é retornado ao usuário através de uma representação gráfica em forma de árvore,

conforme pode ser visualizado na Figura 4.2.

Figura 4.2 – mPRIME Ontology Risk Assistant

A lista de riscos identificados é representada por meio de uma árvore de riscos gerada

com base nas características do projeto (obtidas a partir das respostas ao questionário) e nos

relacionamentos de causa e efeito entre diferentes tipos de riscos definidos para a ontologia.

Assim, dentro da árvore retornada, cada "nó interno" (diferente de "nó raiz" ou "folha") é um

risco cujos "nós filhos" representam suas causas, que tanto podem ser características do

projeto como outros riscos. O "nó raiz" representa o risco do projeto como um todo.
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Na Figura 4.2 podem ser visualizados os seguintes componentes: Questions (composto

pelos itens); Answer Questions (exibe as guias com as questões a serem respondidas); Release

Questions ("reinicia" as perguntas, tornando-as não respondidas); Risk Tree (exibe a árvore de

riscos para o projeto).

Logo abaixo da barra de menus são apresentados os primeiros conjuntos de abas que

correspondem às três principais classes de riscos: Product Engineering Risk, Development

Environment Risk e Program Constraints Risk. Ao clicar em qualquer destas abas é exibida

abaixo uma nova série de abas, que representam as subclasses ou elementos do tipo de risco

representado pela aba clicada. Clicando-se em um dos elementos, aparecem na região central

da tela as perguntas relativas às subclasses ou origens do elemento selecionado. Cada uma das

subclasses possui uma ou mais perguntas a ela associada.

As perguntas estão contidas em janelas, agrupando as perguntas relacionadas a um

subtipo específico de risco (ex.: Scale Risk, Precedent Risk). Assim, cada pergunta está

associada a um subtipo de risco, e permite resposta Yes ou No. Dessa forma, dependendo da

resposta do usuário à pergunta, é analisado se o subtipo de risco a ela associado pode ocorrer

ou não.

Após o usuário solicitar a construção da árvore de riscos (menu Risk Tree) é exibido

uma representação gráfica da lista de possíveis riscos ao qual o projeto pode estar submetido.

Tal representação é mostrada a Figura 4.3.

Figura 4.3 – Árvore de Riscos
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O nó raiz da árvore representa o "risco total" do projeto. Cada nó interno, que não seja

uma folha, representa um tipo de risco cujos filhos representam as causas, que tanto podem

ser características do projeto (derivadas das respostas do usuário às perguntas) ou mesmo

outros riscos, uma vez que na mPRIME Ontology existem relacionamentos de causa e efeito

entre diferentes tipos de risco.

Em um ambiente real, este tipo de aplicação seria utilizado de forma transparente para

os usuários, equipes de desenvolvimento, gerentes, ou quaisquer outras pessoas participantes

de um projeto, sem que fosse necessariamente exigido o preenchimento de questionários, mas

sim a descrição completa do(s) projeto(s) e de todos os seus artefatos em um formato pré-

determinado. Além disso, poderia ser utilizado no lugar do usuário humano um agente

monitor responsável por capturar e interpretar tais descrições e analisá-las levando em conta

os relacionamentos entre diferentes projetos e o histórico de riscos de projetos passados.

4.4.2 Estudo Experimental 2 – Implementação da mPRIME Ontology
A versão inicial da mPRIME Ontology foi desenvolvida como protótipo, conforme apresenta

o Experimento 1. Atualmente a mPRIME Ontology é parte integrante da ferramenta para

Gestão de Riscos de Múltiplos Projetos – mPRIME Tool que é apresentada no Capítulo 6.

O uso da mPRIME Ontology oferece duas funcionalidades para a identificação de

riscos da ferramenta mPRIME Tool. A primeira permite a identificação dos riscos através da

leitura das atividades disponibilizadas no projeto que depois de analisada pela mPRIME

Ontology retorna possíveis riscos do projeto ao usuário e a segunda através de uso de

questionário.

Essa lista é gerada por funções que comparam as tarefas, internamente no código, e

relaciona riscos a cada uma delas, com base nos relacionamentos definidos na formalização

da mPRIME Ontology (Seção 4.3).

Uma primeira versão da lista é apresentada ao gerente. A coesão dos riscos levantados

é avaliada e podem ser transferidos para lista de riscos do projeto, de acordo com a relevância,

conforme disponibilizado na Figura 4.4, onde é mostrada tela da mPRIME Tool.

Desta forma, através do uso continuado desta técnica no ambiente e da estruturação do

conjunto de informações sobre riscos, o gerente terá a sua disposição uma base de

conhecimento desenvolvida, contendo os principais riscos existentes em cada uma das fases

do desenvolvimento do projeto.
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Figura 4.4 – mPRIME Tool: Lista de Riscos Identificada

A definição desta lista de riscos, e atividades associadas, possibilita o registro dos

critérios subjetivos baseados na experiência da gerência e da equipe de projeto, aumentando a

memória organizacional dos projetos do ambiente e, conseqüente, conhecimento sobre riscos.

A Figura 4.5 apresenta duas formas de visualização da lista de riscos. Inicialmente no

canto esquerdo é apresentada lista de verificação, que na realidade é um grande questionário

dividido de acordo com as questões associadas a cada uma das sub-ontologias definidas na

mPRIME Ontology.

Figura 6.0.5 – mPRIME Tool: Identificação de Riscos

Figura 4.5 – mPRIME Tool: Identificação de Riscos

As listas de verificação podem ser selecionadas de acordo com as necessidades de

investigação de riscos do gerente ou através da análise das atividades definidas para o projeto.
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Finalmente, no canto direito é apresentada a árvore de riscos que representa os

relacionamentos entre os riscos identificados.

A finalidade do desenvolvimento da árvore de riscos é permitir aos membros da

equipe visualizar os relacionamentos existentes entre cada um dos riscos. O fato da mPRIME

Ontology identificar riscos, através de seus relacionamentos internos, não necessariamente

implica na real existência ou ocorrência dos mesmos, porém se consolida como mais uma

forma de identificação das fontes de origens de riscos no ambiente de projetos.

Através da realização dos experimentos acredita-se ter validado os requisitos

essenciais do desenvolvimento da mPRIME Ontology. Os riscos são variáveis e possuem uma

grande diversidade de acordo com as características do ambiente e dos projetos em execução.

Para atender a este requisito a mPRIME Ontology, de acordo com sua estruturação, garante a

captura dos riscos de acordo com as origens relacionadas.

É importante salientar que para garantir o reuso do conhecimento adquirido é preciso

definir uma base de casos, onde estes são os projetos da organização e um motor de inferência

que possa inserir conhecimento através do uso da mPRIME Ontology – esse estudo está sendo

realizado em Trabalho de Conclusão de Curso [Lins 2007]. Os dois experimentos realizados

mostram a captura de riscos do ambiente.

A estrutura utilizada para o risco na mPRIME Ontology pode ser visualizada através

da Figura 4.1, onde são apresentadas as sub-ontologias. O risco é capturado através de sua

origem que, por sua vez, pertence a um elemento que está associado a uma classe.

Na estruturação da mPRIME Ontology foram definidas as origens de habilidade e

competência, no elemento de Recursos na classe de Restrições de Programa, para dar suporte

às informações sobre a equipe de desenvolvimento.

Desta forma, o ambiente estará preparado para capturar as informações sobre os

recursos que lidam com os riscos do ambiente e, mais facilmente, fazem reuso destas

informações.

As informações sobre os riscos do ambiente favorecem a definição e elaboração do

contexto da Gerência de Riscos na organização, permitindo a calibragem das escalas e graus

dos riscos ao qual o ambiente está submetido.

A partir do conhecimento dos riscos será mais fácil determinar as habilidades e

competências requeridas pela organização. Desta forma, o conhecimento disponibilizado pela
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utilização da mPRIME Ontology permite um melhor direcionamento dos recursos humanos

envolvidos nos projetos.

Com base nas definições da mPRIME Ontology será possível verificar e validar os

procedimentos de tratamento dos riscos do ambiente, uma fez que o conhecimento capturado

pode ser reutilizado.

4.5 Resumo do Capítulo

O conjunto de atividades voltadas para a gerência de riscos propicia ao gerente de projeto uma

ampla visão dos projetos em execução, focando diversos aspectos tais como: garantia da

qualidade, progresso, produtividade, acompanhamento de esforço e variação de tamanho do

software.

A utilização de informações de projetos realizados e dos projetos já em andamento,

com certeza, facilitaria a atuação e decisão da gerência para a conclusão do projeto. Dessa

forma, a utilização da mPRIME Ontology estaria promovendo a melhoria do gerenciamento

de projetos, e conseqüentemente do desenvolvimento de produtos de software.
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CAPÍTULO 5
MPRIME PROCESS: MODELO DE PROCESSO DE GESTÃO DE

RISCOS PARA AMBIENTES DE MÚLTIPLOS PROJETOS

Este capítulo apresenta o mPRIME Process (Multiple Project Risk Management) – Modelo de

Processo de Gestão de Riscos para Ambientes de Múltiplos Projetos de Desenvolvimento de

Software. O mPRIME Process é apresentado através de modelo de ciclo de vida para

ambientes de múltiplos projetos, da definição das partes interessadas, das fases e fluxos de

trabalhos, dos artefatos sugeridos no processo e de indicações do uso de métricas e

estimativas para a avaliação do desempenho do processo.

O mPRIME Process e seus respectivos fluxos de trabalho são apresentados

graficamente através da utilização do Software Process Engineering Metamodel – SPEM39.

O SPEM é um meta-modelo que define estereótipos UML para a modelagem de

processos de software. Adota uma abordagem Orientada a Objetos para modelar processos de

Software. Sua definição se baseia em uma arquitetura de 4 níveis de modelagem definida pela

OMG – Object Management Group:

 M0 Descreve um processo instanciado para um projeto específico;

 M1 Descreve um Modelo de Processo como RUP, OPEN, XP, etc;

 M2 Descreve o nível de meta-modelo do processo; e

 M3 Descreve o meta-modelo baseado no MOF – Meta-Object Facility.

O mPRIME Process encontra-se representado no nível M2, na versão 1.1. mPRIME

Process não leva em consideração aos aspectos metodológicos da engenharia do produto e

nem da gestão individual de cada projeto. É preciso adaptar e instanciar o processo, através do

conhecimento das demandas organizacionais e dos objetivos traçados para o gerenciamento

de riscos do ambiente de múltiplos projetos.

A Seção 5.1 apresenta uma visão geral do modelo de processo, estruturação, padrões

de referência utilizados, escopo e aplicabilidade. A Seção 5.2 introduz as partes interessadas

que atuam como profissionais da organização no mPRIME Process, através dos papéis e

responsabilidades definidos para suporte ao modelo. A Seção 5.3 apresenta a descrição das

fases e respectivos fluxos de trabalho, artefatos necessários para o gerenciamento dos riscos,

39 SPEM na web: www.omg.org/technology/documents/formal/spem.htm
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pontos de controle e avaliação do processo. Ao final, na Seção 5.4, considerações sobre a

implantação do mPRIME Process e as contribuições alcançadas são tratadas.

5.1 Visão Geral

O mPRIME Process está baseado nos requisitos identificados através de revisão bibliográfica

em livros, relatórios técnicos, artigos, estudos de casos, análise de ferramentas de apoio à

gestão de projetos e de riscos de projetos e em normas disponíveis na área de Qualidade e

Engenharia de Software [PMI 2004, SEI 2001 e NBR ISO 12207 1997], apresentados nos

capítulos 2, 3 e 4.

O mPRIME Process define as seguintes fases, presentes em projetos que utilizam o

processo:

 Concepção – define o que é e qual o escopo da Gerência de Riscos no ambiente

organizacional de execução de múltiplos projetos.

 Elaboração – elabora o plano de gerenciamento, com as informações relativas aos

projetos e riscos identificados para o ambiente40.

 Execução – contempla atividades de implementação e execução do plano de Gerência

de Riscos definido para o ambiente de múltiplos projetos.

 Controle – agrupa atividades de controle do ambiente e dos projetos, como forma de

garantia da execução eficaz do planejamento d gestão dos riscos do ambiente.

 Avaliação – agrupa atividades de avaliação do processo de Gerência de Riscos e do

planejamento da Gerência de Riscos quando do encerramento de um projeto no

ambiente.

A Figura 5.1 apresenta o relacionamento entre cada uma das fases do mPRIME

Process. As fases agrupam o conjunto de atividades e são executadas de forma contínua e

sistemática. A cada momento que um novo projeto ingressa no ambiente os riscos são

avaliados, de forma a dimensionar o grau de risco inserido e o impacto nos projetos ora

existentes.

As atividades são realizadas iterativamente e podem ser sobrepostas. Não só a entrada

dos projetos promove uma análise no ambiente, mas também a saída. Ao encerrar um projeto,

o ambiente de múltiplos projetos é avaliado, garantindo que critérios relacionados à melhoria

40 Neste trabalho, quando não mencionado explicitamente, usa-se o termo “ambiente” com o significado de “ambiente de múltiplos

projetos”.
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contínua do mPRIME Process sejam tratados, conforme as demandas e necessidades

organizacionais.

Figura 5.1 – Fases do mPRIME Process

A Gerência de Riscos é um processo-chave que permite ao gerente de projeto uma

melhor qualidade da informação gerada para a tomada de decisão. O mPRIME Process

assume como premissa que a organização executora dos projetos possua um modelo de

seleção de portfólio de projetos e um planejamento estratégico estabelecidos, conforme pode

ser visualizado na Figura 5.2, onde o modelo é uma camada intermediária entre a gerência

individual dos projetos e a gerência de portfólio.

Figura 5.2 – Visão dos Níveis de Gerência

O mPRIME Process tem parcela de contribuição importante para que os demais fluxos

de informação possam funcionar satisfatoriamente e o gerenciamento dos diversos projetos

possa ser executado eficientemente, com vistas ao sucesso dos projetos envolvidos no

ambiente, muito embora esta camada não esteja presente em grande parte das organizações.
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Grande parte das ações executadas nos ambientes de desenvolvimento objetiva uma

melhor gestão da informação, através da captura de aspectos adversos e oportunidades,

favorecendo a tomada de decisão estratégica. Acredita-se que a gestão da informação inclui

aspectos, temas, abordagens e preocupações como as questões de criação, uso e

compartilhamento de informações e conhecimentos, dentre outros.

5.1.1 Estruturação
Conforme visto anteriormente, o mPRIME Process é composto por 5 grandes fases. Cada

uma delas, por sua vez, é composta por um conjunto de atividades. Para facilitar o

entendimento da aplicação de cada uma das atividades – Figura 5.3, estas foram agrupadas em

dois grupos:

 Atividades de Ambiente – relacionadas às variáveis do ambiente organizacional e

podem ser:

 Gerais – dizem respeito aos conceitos gerais da Gerência de Riscos

necessários para a execução das atividades específicas. São únicas para cada

fase do modelo e determinam o desenvolvimento dos conceitos e da

documentação de suporte ao gerenciamento de riscos da organização. Isso não

quer dizer que uma vez definidas, não sejam modificadas. Ao final de cada

ciclo o processo deve ser avaliado e as atividades podem sofrer atualizações,

para atender às novas necessidades, ou para corrigir desvios percebidos.

 Específicas – dizem respeito às atividades necessárias ao gerenciamento de

riscos do ambiente de múltiplos projetos. São aplicadas à execução do

processo de Gerência de Riscos e endereçam características e critérios que

identificam, descrevem e relacionam tratamento para os riscos. Essas

informações podem também subsidiar o gerenciamento dos riscos individuais

de cada projeto participante do ambiente.

 Atividades de Projeto – relacionadas às atividades individuais de cada projeto do

ambiente, podem sofrer influência dos resultados obtidos através das atividades

específicas do ambiente e vice-versa. As atividades individuais de cada projeto não

são o foco do mPRIME Process, apenas existe um direcionamento para o processo de

gestão de projetos utilizado na organização. Estas atividades geram informações para

o gerenciamento dos riscos do ambiente.
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A Figura 5.3, a seguir, apresenta o relacionamento existente entre os grupos de

atividades que compõem o mPRIME Process. Uma fase é composta por um conjunto de

atividades, representada através de um Fluxo de Trabalho. As atividades do Fluxo de

Trabalho podem ser agrupadas em pacotes de trabalho.

Figura 5.3 – Estruturação das Atividades no mPRIME Process

Como forma de padronização das atividades foi definida a seguinte nomenclatura:

 Atividades de Ambiente – são representadas pelas letras iniciais. Se a atividade for

geral – AG e se for específica – AE.

 Atividades de Projeto – são representadas também pelas letras iniciais – AP.

Ao longo da definição do mPRIME Process algumas atividades foram aglutinadas em

pacotes de trabalho que representam um conjunto de atividades. Para promover um melhor

entendimento, a seguir será apresentado um pequeno exemplo, mostrando como as atividades

são representadas.

Dentro da fase concepção tem-se como atividade de ambiente geral – Definir a

Estratégia de Gerência de Riscos do Ambiente – esta atividade de ambiente é

um pacote de trabalho que aglutina outras 6 atividades, entre elas a atividade Definir

Parâmetros.

Desta forma, a notação é:

 AG.1 – Definir a Estratégia de Gerência de Riscos do Ambiente

 AG.1.1 – Definir Parâmetros

Não existe nenhum caso, onde um pacote de trabalho, formado por uma atividade de
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ambiente, contenha, por exemplo, uma atividade de projeto. Ou ainda, uma atividade de

ambiente geral, ou mesmo específica, que contenha atividade de ambiente geral ou específica,

respectivamente.

Todos os artefatos desenvolvidos para o mPRIME Process encontram-se catalogados

através de especificação em Manual de Referência [Gusmão 2006] e Catálogo de templates

[Gusmão 2006a], podendo ser consultados através dos apêndices A e B, respectivamente.

As atividades propostas no mPRIME Process, agrupadas em manual de referência

(Apêndice A), são descritas através de [Gusmão 2006]:

 Objetivo – finalidade da atividade;

 Periodicidade – período de realização;

 Passos – conjunto de tarefas necessárias para a realização da atividade;

 Responsável – ator(es) responsável(s) pela execução da atividade;

 Critérios de Entrada – informações, premissas, restrições relevantes;

 Produtos de Entrada – artefatos necessários no início da atividade;

 Critérios de Saída – informações relacionadas à conclusão da atividade;

 Produtos de Saída – artefatos gerados com a conclusão da atividade;

 Ferramentas e Técnicas – conjunto de ferramentas e/ou técnicas de apoio à

realização da atividade;

 Padrões de Referência – normas e padrões utilizados para definir a atividade; e

 Funcionalidades – cataloga conjunto de atividades importantes em ferramenta

CASE para suporte à atividade.

5.1.2 Padrões de Referência Utilizados
Estabelecer uma análise dos riscos em ambientes de desenvolvimento de software e uma

estratégia de redução é o objetivo principal da maioria das organizações e regulamentações. A

abordagem comum geralmente envolve informações básicas juntas que têm um objetivo geral

de níveis de flexibilidade, usando processos genéricos e instantâneos, elaborados por pessoas,

muitas vezes, externas a organização. Tais abordagens empurram os recursos corporativos de

volta às atividades que fornecem respostas sensatas temporariamente para o gerenciamento

sênior, mas que geralmente não têm base, e certamente não se repetem.

Em um mundo perfeito o gerenciamento de alto nível e os tomadores de decisão

usariam estratégias na governança para aprimorar seus processos comerciais e tomar melhores
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decisões. Por exemplo, se uma organização analisasse em primeiro lugar os seus recursos e

depois baseasse todas as suas despesas em proteção e aprimoramento desses recursos,

aumentaria bastante o seu valor.

No desenvolvimento do mPRIME Process foram utilizados alguns padrões de

referência das áreas de Qualidade e Engenharia de Software, conforme estudos analíticos

realizados no Capítulo 3. Estes padrões estão amplamente representados através de modelos,

normas, metodologias de desenvolvimento de software [Jeffries et al 2000, Keelling 2002,

Kruchten 2003, Sommerville 2003].

5.1.3 Escopo e Aplicabilidade
O sucesso de um processo de gerenciamento de riscos deve estar pautado na realização de

planejamento das atividades requeridas, recursos disponíveis e execução de ações preventivas.

Além de permitir a análise das informações obtidas para tomada de decisão.

O mPRIME Process não possui orientação para o estabelecimento dos objetivos

estratégicos da organização nem a organização do portfólio de projetos e dos critérios de

seleção dos mesmos.

Devido aos requisitos capturados para o desenvolvimento do mPRIME Process e das

referências utilizadas para sua definição, baseada em modelos de gestão e qualidade de

software, na área de Engenharia de Software, o modelo tem sua aplicabilidade em ambientes

de desenvolvimento de software.

5.2 Partes Interessadas

O Guia PMBOK define as partes interessadas como as pessoas e organizações ativamente

envolvidas no projeto ou cujos interesses podem ser afetados como resultado da execução ou

do término do projeto [PMI 2004].

O mPRIME Process especifica que a gerência de múltiplos projetos deve identificar

quem são as partes interessadas no ambiente e quais são suas expectativas, uma vez que as

partes interessadas influenciam nos objetivos e resultados dos projetos.

Os ambientes de desenvolvimento de software necessitam de variados perfis

profissionais para a execução das atividades relacionadas ao desenvolvimento de produtos de

software. Para um melhor desempenho das atividades desenvolvidas no mPRIME Process os

atores – Figura 5.4, com respectivas atribuições – Tabela 5.1, foram definidos.
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Figura 5.4 – Papéis e Relacionamentos

Diferentemente do conceito utilizado em Escritório de Projetos [Sbragia et al 2002], a

equipe no mPRIME Process não espera uma demanda do ambiente, mas está continuamente

envolvida com as atividades de gerenciamento dos riscos do ambiente de projetos. A

constante entrada e saída de projetos do ambiente necessitam uma sistematização e

iteratividade das atividades.

Tabela 5.1 – Descrição dos Papéis e Responsabilidades do mPRIME Process

Papel Responsabilidade
Gerente de Múltiplos
Projetos

Este papel é responsável por agrupar os projetos selecionados de acordo com os
objetivos estratégicos da organização e de acordo com suas características base. É
responsável direto pelo planejamento, acompanhamento, controle e execução dos
projetos do ambiente.

Gerente de Projetos O gerente de projeto é responsável direto pelo planejamento, acompanhamento,
controle e execução de cada projeto.

Gerente de Riscos O gerente de riscos é o profissional responsável pela definição das estratégias e
tratamentos direcionados para os riscos identificados entre os projetos do ambiente, de
acordo com suas prioridades. É responsável direto pelo processo de gestão de riscos do
ambiente. Promove a coordenação das informações do ambiente.

Analista de Riscos O analista de riscos é profissional especialista na área. Suas principais atribuições estão
associadas à análise dos riscos do ambiente.

As atividades relacionadas ao Gerente de Múltiplos Projetos e ao Gerente de Riscos

são a garantia da avaliação constante do ambiente juntamente com o Gerente de Projeto. O

Analista de Riscos é o profissional que conhece e tem uma maior proximidade com os riscos

do ambiente, trabalhando questões relacionadas à análise, priorização e propostas de

tratamento e respostas.

5.3 Fases e Fluxos de Trabalho

Cada um dos fluxos de trabalho do mPRIME Process, que compõe uma fase, representa uma
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seqüência de pacotes de trabalhos e atividades que são executadas em um negócio para

produzir um ou mais resultados de valor para algum ator do negócio. Especificamente, um

fluxo de trabalho define as atividades que deverão ser executadas, a interconexão entre essas

atividades, os atores envolvidos e os produtos (artefatos, produtos de manufatura,

comunicação, entre outros) que serão gerados para satisfazer uma necessidade do negócio. A

seguir serão apresentados os fluxos de trabalho para cada uma das fases definidas.

5.3.1 Concepção
Consiste em estabelecer as Estratégias para o Desenvolvimento do Plano de Gerência de

Riscos da Organização, com vistas ao gerenciamento de riscos em ambientes de múltiplos

projetos. As atividades definidas permitem que a organização possa aglutinar os

conhecimentos de riscos necessários ao ambiente organizacional em questão. É neste

momento que a organização deve pensar como deve ser o funcionamento de seu processo de

gestão de riscos.

Objetivos
Como foi dito anteriormente, a fase concepção preocupa-se em estabelecer os parâmetros

necessários ao desenvolvimento do Plano de Gerência de Riscos de Múltiplos Projetos, bem

como a identificação dos riscos do ambiente.

Esta fase tem como marcos definir estratégias da organização sob a visão dos riscos do

ambiente e o desenvolver lista preliminar de riscos do ambiente.

Atores Envolvidos
No ambiente de Múltiplos Projetos, o Gerente de Projeto terá o apoio do Analista de Riscos

do Ambiente para a identificação e avaliação dos riscos.

A ênfase consiste no alinhamento dos novos projetos com as estratégias definidas para

a Gestão de Riscos do ambiente. A meta é poder identificar os tipos de projetos e seus

principais fatores de riscos dentro do ambiente. Nesta fase os principais papéis são

desempenhados pelo Gerente de Múltiplos Projetos e pelo Gerente de Riscos.

Atividades
A Concepção é composta por doze atividades ao todo e a Figura 5.5 apresenta o fluxo de

trabalho correspondente. É importante salientar que o conjunto de atividades deve assegurar

que a entrada de novos projetos não impacte, dentro das características do ambiente, os

demais projetos existentes.
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Figura 5.5 – Fase de Concepção

Nesta fase parâmetros como classes e tipos de riscos são definidos; os indicadores que

serão utilizados no rastreamento dos riscos, bem como os de progresso do processo de

gerenciamento; as fontes de riscos que são consideradas origens e a tolerância organizacional

aos riscos dentro do ambiente. Desta forma, pode-se definir quais os tipos de riscos são os

mais críticos, permitindo que a priorização dos mesmos possa ser melhor trabalhada. Além

dessas atividades de formalização do processo, inicia-se a coleta dos riscos do ambiente

através da identificação e sua respectiva associação aos projetos.

(AG.1) Definir a Estratégia da Gerência de Riscos do Ambiente

De acordo com o conjunto de atividades apresentado na Figura 5.5, é observado que Definir a

Estratégia da Gerência de Riscos do Ambiente é um pacote de trabalho, conforme especifica a

Figura 5.6.

O pacote de trabalho é composto pelas atividades Definir Parâmetros, Estabelecer

Competências, Definir Critérios de Revisão e Avaliação do Processo, Planejar Comunicação,

Definir Períodos para a Revisão e Avaliação do Processo e Estabelecer Política da Gerência

de Riscos. As atividades são realizadas inicialmente após a definição da necessidade de
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processo de Gestão de Riscos e devem ser revisadas contínua e sistematicamente, com vistas

a melhoria no processo.

Figura 5.6 – Definir a Estratégia da Gerência de Riscos do Ambiente

As metodologias relacionadas ao gerenciamento dos projetos e a engenharia do

produto não são contempladas no mPRIME Process (Seção 5.1.3). O modelo de processo

considera que elas existem e demanda informações e artefatos pertinentes ao gerenciamento

do projeto, como também, ao desenvolvimento do produto.

(AG.1.1) Definir Parâmetros

Em todo ambiente organizacional, seja de pequeno, médio ou grande porte, faz parte da rotina

diária executar processos de negócio, onde o envolvimento de pessoas, recursos e infra-

estrutura são fundamentais.

Em empresas da área de desenvolvimento de software, talvez a dinâmica do processo

de negócio seja maior, por conseguinte a complexidade dos produtos e serviços gerados. A

definição e adaptação de um processo de negócio requerem um estudo e conhecimento das

demandas organizacionais e deve estar pautado nas diretrizes estabelecidas.

Ao estabelecer a necessidade de um Processo de Gerência de Riscos de Múltiplos

Projetos, utilizando o mPRIME Process, a organização deverá definir parâmetros importantes
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para a identificação, acompanhamento e tratamento de riscos em ambientes de

desenvolvimento de software.

Os parâmetros são os pilares da estruturação das informações do ambiente. Devem ser

sempre revisados para que mudanças sejam compreendidas no processo de forma sistemática,

através das informações obtidas a partir das atividades relacionadas à avaliação. A

estruturação desse parâmetro vai depender da granularidade da informação requisitada pela

organização. É necessário definir e padronizar:

 Classificações e/ou categorias de projetos na organização;

Segue o mesmo critério descrito para as classificações de riscos, conforme Seção

2.2.2. Sugere-se número pequeno de categorias, para que o trabalho de análise seja facilitado

(em projetos de pequeno porte).

 Classificações e/ou categorias de riscos na organização;

A utilização de classificações em categorias e tipos de riscos é fator importante para a

estruturação do conhecimento relacionado aos riscos do ambiente (Seção 2.2.2).

As categorias de risco podem ser reexaminadas durante o processo Identificação de

riscos. Uma boa prática é revisar as categorias de risco durante a definição das políticas da

Gerência de Riscos antes de usá-las no processo identificação de riscos.

As categorias de risco que se baseiam em projetos anteriores podem precisar ser

ampliadas, ajustadas ou adequadas a novas situações antes da utilização nos projetos do

ambiente.

 Técnicas e/ou métodos para identificação, análise, priorização, rastreamento e

tratamento de riscos;

De acordo com a Figura 2.3, pode-se verificar que a técnica mais utilizada na

identificação de riscos é o uso de brainstorming e em segundo, entrevistas. É importante

definir conjunto de técnicas e métodos, pois facilita a percepção dos riscos.

O mPRIME Process indica a utilização de três técnicas de identificação: o

brainstorming para garantir o uso experiência dos profissionais do ambiente; as listas de

verificação, ou seja, a aglutinação da experiência em tópicos estruturados: e a pesquisa em

histórico de projetos passados, através da comparação por analogia, favorecendo a

reutilização de informações e situações vividas.

Atualmente a análise dos riscos em ambientes de desenvolvimento de software utiliza

a abordagem qualitativa [PMI 2004] (Seção 2.7.2), o mPRIME Process sugere o uso de



121

escalas de probabilidade, impacto e graduação do risco, através de valores favorecendo uma

análise semi-quantitativas, minimizando a subjetividade das técnicas qualitativas.

Para realizar a priorização, mPRIME Process, indica a utilização de três filtros.

Primeiramente, o grau da exposição ao risco, em segundo as oportunidades associadas aos

riscos e em terceiro, o nível de tolerância organizacional definido.

 Escalas de Probabilidade e Impacto para a Análise de riscos;

A qualidade e credibilidade de um processo de gerenciamento de riscos que utiliza

análise qualitativa de riscos exigem a definição de níveis diferentes de probabilidades e

impactos de riscos. De acordo com o Guia PMBOK, as definições gerais de níveis de

probabilidade e impacto são adequadas ao projeto individual durante o processo planejamento

do gerenciamento de riscos para serem usadas no processo de análise qualitativa de riscos

[PMI 2004].

No mPRIME Process estas escalas deverão ser mais abrangentes e, de certa forma,

mais complexas, pois tratam a probabilidade e o impacto no ambiente de projetos. As escalas

são descritas através dos níveis da estruturação da probabilidade e impacto com os respectivos

valores associados.

 Níveis de Tolerância Organizacional aos Riscos; e

A organização precisa ter definido como tratará um risco em seu ambiente, pois

determinados riscos são inaceitáveis e outros não. Logo, é importante definir as estratégias de

tratamento que serão utilizadas pela organização (Seção 2.10).

O mPRIME Process indica a descrição dos níveis de tolerância juntamente com a

escala de impacto. Os riscos são analisados de acordo com a graduação do impacto.

 Mapeamento do impacto dos riscos.

A graduação dos riscos no ambiente é disponibilizada em uma matriz referenciando o

custo, a infra-estrutura, o modelo de processo, a metodologia de gestão, entre outras.

A definição de parâmetros não é uma atividade comum nos processos de

gerenciamento de riscos (Capítulo 3). No entanto, o CMMI preconiza a importância desta

atividade como forma de facilitar a aplicação dos métodos e técnicas para gerenciamento dos

riscos.

Esta atividade será considerada finalizada assim que os produtos de saída forem

concluídos:

 Classes de Projetos, de Riscos e, caso necessário, Tipos de Riscos;
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 Lista das técnicas e/ou métodos para identificação de riscos;

 Lista das técnicas e/ou métodos para a análise e priorização dos riscos;

 Lista das estratégias para tratamento dos riscos;

 Lista de indicadores de risco (métricas);

 Escalas de Probabilidade e Impacto dos Riscos;

 Mapeamentos das informações dos Riscos.

(AG.1.2) Estabelecer Competências

Esta atividade objetiva listar os papéis organizacionais definidos e associar habilidades e

competências requeridas pelas pessoas que irão assumi-los, definindo perfis, com vistas ao

possível tratamento dos riscos dos projetos e do ambiente de múltiplos projetos, promovendo

o conhecimento efetivo dos recursos disponibilizados e suas habilidades.

Inicialmente definidas na fase concepção, as competências requeridas devem ser

revisadas de acordo com a necessidade de atualização dos perfis dos profissionais envolvidos

no ambiente de múltiplos projetos.

De posse das informações dos projetos da organização, o gerente de múltiplos projetos

deve verificar as necessidades específicas para este ambiente, no que diz respeito à

qualificação dos profissionais necessários a execução das atividades.

Conforme orientações da NBR ISO 10006 [NBR ISO 10006 2000] e MPS.BR [Softex

2006a], além de relatos da literatura de Engenharia de Software [Higuera 1994, Moynihan

1997], o mPRIME Process sugere como avaliação:

 Nível da Equipe (conhecimento, habilidade, disponibilidade, etc); e

 Experiência da Equipe (nível de escolaridade, anos de experiência, domínio do

negócio, treinamentos especializados, etc).

O artefato desenvolvido são as listas dos perfis dos profissionais necessários para o

ambiente e das atribuições de competências e habilidades requeridas.

(AG.1.3) Definir Critérios de Revisão e Avaliação do Processo

A finalidade é definir um conjunto de atributos que servirão para a revisão e avaliação do

processo de gerenciamento dos riscos do ambiente de múltiplos projetos. Esta atividade deve

ser realizada inicialmente na definição do processo de Gestão de Riscos do ambiente e

revisada de acordo com as necessidades apresentadas, ou quando da implantação de

alterações.
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Uma vez definidos os parâmetros do ambiente de múltiplos projetos, a gerência de

múltiplos projetos fica responsável por elaborar e/ou atualizar os atributos de revisão e

avaliação do Processo de Gerência de Riscos de Múltiplos Projetos, identificando e

registrando:

 Atributos de riscos para o acompanhamento do processo no ambiente;

As normas ISO 15939 (PSM – Practical Software Measurement) [Borges 2003], ISO

12207 e a área de processo de Medição e Análise (CMMI nível 2) indicam a necessidade de

medir, como uma forma de controle.

Durante a definição das Estratégias para a Gerência de Riscos do ambiente é

necessário que atributos de riscos sejam identificados para que métricas voltadas para o

controle da produtividade, qualidade, retrabalho, projeto, características dos profissionais,

entre outras, sejam definidas.

Para que a execução dos projetos tenha sucesso é fundamental que seja feito

acompanhamento detalhado da qualidade dos produtos gerados pelos projetos do ambiente.

(AG.1.4) Planejar Comunicação

Considerada por autores [Higuera 1994, Moynihan 1997, De Marco e Lister 2003,

Sommerville 2003] como fator de risco organizacional, a comunicação entre os stakeholders

deve ser estabelecida favorecendo o conhecimento e o comprometimento com os riscos do

ambiente de múltiplos projetos, sendo referenciada nas abordagens, modelos e normas

estudadas (Capítulo 3).

Segundo o mPRIME Process, esta atividade deverá ser executada inicialmente uma

primeira vez, com base nas definições para o ambiente de múltiplos projetos e revisada e/ou

atualizada periodicamente, caso necessário. O desenvolvimento do Plano de Comunicação

para o Ambiente faz parte das políticas de Gerência de Riscos do Ambiente (AG.1.6).

O Plano de Comunicação especifica as necessidades de informações das partes

interessadas de cada projeto, bem como do ambiente de múltiplos projetos. O plano registra

quem precisa da informação, quando precisa, como esta informação de ser entregue, quem é o

responsável, onde estará disponibilizada e quem tem acesso. Além de ser ferramental

essencial para garantia da coordenação das atividades do ambiente. Logo, é preciso definir:

 Os artefatos de informações sobre os riscos do ambiente e dos projetos que devem

ser publicados;

 Nomenclatura e estrutura dos documentos;
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 Periodicidade e formatação das reuniões de status entre os grupos de projetos e

principalmente entre a equipe de múltiplos projetos.

(AG.1.5) Definir Períodos para a Revisão e Avaliação do Processo

A finalidade é delimitar os períodos de auditoria e aferição do processo. Desta forma, as

solicitações de mudança poderão ser efetivadas em tempo hábil. Além de garantir o ajuste do

processo e evolução contínua.

O ideal é que ao final de cada fase o processo sofra uma auditoria, ficando a cargo da

equipe de gestão uma melhor adequação destes períodos. Muitas vezes a infra-estrutura não

comporta práticas de grande dinamicidade e nem a organização, por exemplo, de pequeno

porte, contempla esta sobrecarga de atividades. Como sugestão, critérios relacionados à infra-

estrutura organizacional e ao tamanho da equipe devem ser considerados para a definição

desses períodos.

É sugerido pelo o mPRIME Process que ao final de cada fase uma avaliação do

andamento do processo seja realizada, utilizando por base os critérios estabelecidos (AG.1.3),

sendo importante elaborar um cronograma dos marcos a serem observados.

(AG.1.6) Estabelecer Política da Gerência de Riscos

O mPRIME Process indica o desenvolvimento de Política de Gestão de Riscos. A meta é

descrever, através de um guia, política que deverá ser utilizada para o gerenciamento dos

riscos do ambiente de múltiplos projetos.

A Política de Gerência de Riscos deve ser explicitamente descrita e publicada (artefato

de publicação geral), disponibilizando fácil acesso para os integrantes das equipes do

ambiente. O conteúdo, estruturado de forma clara, deve favorecer a obtenção e repasse das

informações dos riscos do ambiente descrevendo como:

 A Gerência de Riscos deve ser implementada, administrada e suportada pela

gerência e equipe.

 A Comunicação dos Riscos com as partes interessadas e seu comprometimento

deve ser formalizada.

 A estratégia de coordenação do gerenciamento de riscos entre as partes

interessadas e a equipe de desenvolvimento será desenvolvida.

 A orientação e o treinamento da organização sobre o processo de gerenciamento

de riscos serão conduzidos.
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 As informações sobre os riscos, situação dos riscos do projeto e do ambiente

(membros da equipe e partes interessadas) devem ser disponibilizadas (AG.1.4).

 Capacitações e treinamentos da equipe serão ministrados.

 Informações sobre os recursos disponíveis para o tratamento dos riscos devem ser

compartilhadas.

(AE.1) Identificar Riscos do Ambiente

De acordo com o Fluxo de Atividades apresentado na Figura 5.5 é observado que a Identificar

Riscos do Ambiente é um pacote de trabalho, como mostra a Figura 5.7.

Figura 5.7 – Identificar Riscos do Ambiente

A atividade de Identificar Riscos está presente nas abordagens, modelos e normas

estudados, conforme análises apresentadas no Capítulo 3.

Existem alguns elementos que favorecem a identificação dos riscos em um ambiente.

Entre eles está a definição de categorias. As categorias de riscos promovem uma forma de

organizar os riscos identificados em grupos lógicos (AG.1.1). A Tabela 2.1 apresenta alguns

exemplos de categorias de riscos e suas respectivas descrições.

O objetivo deste conjunto de atividades é, após capturar as informações sobre os

riscos, ter uma lista inicial com os riscos associados ao ambiente de múltiplos projetos. É

importante frisar que o artefato principal de entrada para este conjunto de atividades são as

listas de riscos de cada um dos projetos do ambiente. Lembrando que esta atividade é de
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responsabilidade do gerente de projeto assinalado para o projeto, em particular. Uma vez

conhecidos os riscos de todos os projetos do ambiente, a meta é listar esses riscos e identificar

os relacionamentos existentes entre eles.

O mPRIME Process considera inicialmente um risco de ambiente todo aquele que

aparece em mais de um projeto, além dos identificados pelas características atuais do

ambiente de múltiplos projetos.

Os riscos do ambiente de projetos são identificados através:

 As listas de riscos dos projetos envolvidos no ambiente são analisadas e os riscos

que aparecem em mais de uma lista são considerados riscos de ambiente, uma vez

que mais de um projeto apresenta probabilidade e impacto relacionados ao risco

em questão;

 As características inerentes aos diversos tipos de projetos, tais como: tamanho do

projeto, reuso de componentes, tamanho do orçamento, prazo de entrega, controle

de custos, favorecem o agrupamento de determinados riscos de acordo com os

programas em execução;

 Conjuntos de projetos que compartilham diversos tipos de recursos é preciso

analisar os possíveis conflitos que podem surgir com relação às metas, aos

clientes, aos recursos humanos, à experiência e maturidade do processo de gestão

e aos líderes.

(AE.1.1) Identificar Origens e Fatores de Riscos do Ambiente

A identificação das origens e fatores de riscos tem como finalidade estabelecer os principais

fatores críticos de sucesso que influenciam o ambiente. Encontrados os fatores, os mesmos

deverão ser classificados de acordo com o nível de impacto para o ambiente, ou seja, através

do uso das escalas de impacto.

As origens dos riscos estão relacionadas aos indicadores fundamentais das causas dos

riscos dentro dos projetos e do ambiente.

Objetivando capturar as informações das origens e fatores de riscos, inicialmente esta

atividade é realizada para o conjunto de projetos em execução e em seguida para cada novo

projeto que for incorporado ao ambiente, favorecendo a atualização e validação contínua dos

fatores definidos.

A cada fechamento do ciclo de vida de um projeto, através da fase avaliação,

informações sobre origens e fatores de riscos devem ser avaliadas e validadas.
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Cada fator de risco deve ser graduado de acordo com o nível de impacto que poderá

causar ao ambiente. A importância da identificação das origens e fatores de riscos é descrita

nas atividades propostas pelo Guia PMBOK [PMI 2004] e pelo processo de Gerência de

Riscos do CMMI (nível 3) [SEI 2001].

(AE.1.2) Levantar os Riscos do Ambiente

O objetivo é listar todos os possíveis riscos do ambiente. Esta coleta é realizada sempre que

um projeto entrar no ambiente e depois acompanhada periodicamente, pois é necessário

reavaliar o impacto dos riscos no ambiente de múltiplos projetos, através das atividades de

avaliação do risco (análise, priorização e tratamento).

Definidos os objetivos organizacionais para a gestão de riscos (AG.1) e selecionados

os projetos que serão executados o gerente de riscos do ambiente, juntamente com os gerentes

de projetos, deve estabelecer um alinhamento entre os projetos e os objetivos agrupando os

riscos coletados de acordo com as categorias de riscos de ambiente estabelecidas (AG.1).

Ao iniciar o levantamento dos principais riscos do ambiente, a preocupação do gerente

de riscos deverá estar voltada para as inúmeras origens e fatores de riscos que circundam o

ambiente, classificando-os de acordo com o impacto que podem provocar.

Vale destacar que não só os novos projetos devem passar por esta avaliação, mas

também os projetos que já se encontram em execução dentro da organização. Desta forma,

riscos entre projetos do ambiente serão minimizados.

Os métodos e técnicas sugeridos pelo mPRIME Process para a realização desta

atividade são o brainstorming, listas de verificação e acesso a informações de projetos

passados, quando existirem, com a utilização da comparação por analogia.

Ao final deve ser disponibilizado um rascunho que irá evoluir para a Lista Preliminar

de Riscos do Ambiente. Nela os riscos devem estar identificados, classificados, descritos e

direcionados para um proprietário41.

Vale ressaltar que a mPRIME Tool (Capítulo 6), ferramenta de gestão de riscos, possui

a mPRIME Ontology – ontologia no domínio dos riscos (Capítulo 4) como uma técnica de

identificação de riscos.

41 Pessoa responsável pelo acompanhamento da situação dos riscos no ambiente.
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(AE.1.3) Definir o Nível de Tolerância aos Riscos do Ambiente

Após o levantamento dos riscos, a finalidade agora é filtrar os riscos identificados no

ambiente de acordo com a tolerância estabelecida pela organização para o tratamento dos

mesmos, ou seja, definir se o evento é aceitável ou não.

O Guia PMBOK [PMI 2004], a norma ISO 12207 [NBR ISO 12207 1997] e a norma

ISO 10006 [NBR ISO 10006 2000] indicam a classificação dos riscos, em suas respectivas

categorias, de acordo com a tolerância organizacional (ex. baixa, média ou alta), conforme

AG.1.

Cada vez que um novo projeto entrar no ambiente de múltiplos projetos, ou quando

dos períodos de revisão, a lista de riscos do ambiente deve ser revisada e atualizada, caso

necessário.

A indicação do nível de tolerância pode ser considerada um primeiro nível de

tratamento para a priorização dos riscos do ambiente. Os riscos de baixo impacto e aceitáveis

não serão priorizados em um primeiro momento.

(AE.2) Classificar Projetos do Ambiente

Objetivando uma melhor estruturação das informações dos projetos do ambiente, com vistas à

reutilização, todos os projetos devem ser classificados de acordo com as categorias

estabelecidas, através das estratégias definidas para a Gerência de Riscos do ambiente de

múltiplos projetos (AG.1).

Quanto mais estruturadas estiverem as informações sobre os riscos do ambiente de

projetos, mais facilmente decisões poderão ser tomadas.

Ao final, cada projeto estará associado à, pelo menos, uma categoria de risco e terá um

perfil definido com as informações relacionadas ao tamanho da equipe, distribuição

geográfica, experiência da equipe, criticidade do projeto e prioridades do projeto.

A indicação da criação e associação dos projetos a categorias pode ser encontrada nas

normas ISO 12207 [NBR ISO 12207 1997], ISO 10006 [NBR ISO 10006 2000] e no Guia

PMBOK [PMI 2004], além de trabalhos disponibilizados na área de Engenharia de Software

[Coelho 2003, Prikladnicki et al 2003, Prikladnicki e Audy 2004, Evaristo 2005].

(AE.3) Associar Projetos de acordo com os Riscos do Ambiente

Determinar os pontos vulneráveis do ambiente é fundamental para que a equipe de

gerenciamento de riscos elabore um plano de ação adequado. Para conhecer as
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vulnerabilidades é necessário que após a identificação, realize-se uma análise de cada risco do

ambiente e dos projetos envolvidos e seja feita uma avaliação que permita a graduação dos

riscos encontrados.

Conhecendo a lista de riscos do ambiente, as listas de riscos dos projetos e os projetos,

deve-se identificar os relacionamentos entre os projetos no que diz respeito aos riscos. Esta

atividade tem em sua essência a constância, muito embora, devido à grande quantidade de

tarefas realizadas nos ambientes de desenvolvimento de software, é razoável a definição de

períodos para a revisão (AG.1.5).

Ao final será gerada uma Matriz de Riscos versus Projetos do Ambiente. O

cruzamento destas informações facilitará o rastreamento e as atividades gerenciais. Esta

atividade não é referenciada em nenhuma norma ou padrão estudado.

(AE.4) Definir o Contexto da Gerência de Riscos do Ambiente

O contexto da Gerência de Riscos deve conter a descrição das categorias de riscos, dos

objetivos, das premissas e restrições do ambiente. A finalidade é documentar e compartilhar a

informação no ambiente

Esta atividade deverá ser executada inicialmente na fase de concepção e

periodicamente avaliada para contemplar todas as informações necessárias para a correta

definição das atividades de análise e tratamento de riscos, como também para correções que

se façam necessárias.

As definições necessárias para a elaboração do contexto são realizadas através de

reuniões, análise da documentação do ambiente e dos projetos.

A ISO 12207 ressalta a necessidade do Contexto da Gerência de Riscos como uma

forma de comprometimento das partes interessadas e o compartilhamento do conhecimento

sobre os riscos, disponibilizando:

 Listas dos indicadores de sucesso do ambiente de acordo com o conjunto de

projetos;

 As premissas (ex: o que deve ser considerado fora do controle do ambiente de

projetos?);

 As restrições (ex: Quais os limites do ambiente de projetos?);

 Listas das metas para a Gerência de Riscos do Ambiente.
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Com freqüência, as diversas pessoas envolvidas com o processo de gerenciamento de

riscos definem conceitos próprios sobre a Gerência de Riscos. A fim de assegurar a

consistência em todas as fases do mPRIME Process, a divulgação do Contexto da Gerência de

Riscos do ambiente em complemento à Política de Gerência de Riscos do ambiente (AG.1.6)

pretende que todos compreendam e concordem sobre os termos e definições para o ambiente

organizacional.

5.3.2 Elaboração
A fase de Elaboração consiste no planejamento de cada um dos projetos seguindo

basicamente as orientações e metodologias utilizadas pela organização para o gerenciamento

de seus projetos e a adequação dos mesmos às orientações do mPRIME Process para o

gerenciamento dos riscos envolvidos no ambiente. Nesta fase é importante destacar o

planejamento da utilização dos recursos críticos da organização entre os diversos projetos.

Objetivos
A fase de Elaboração tem a finalidade de planejar a Gerência de Riscos dos Projetos do

Ambiente, através da análise e priorização dos riscos identificados, sendo responsável pelo

desenvolvimento do plano de Gestão dos Riscos do Ambiente. Esta fase está fortemente

baseada em atividades de documentação. Todos os riscos priorizados serão documentados em

formulário próprio para acompanhamento. Ressalta-se a importância do planejamento dos

recursos críticos dos projetos para atendimento, de forma satisfatória, a todos os projetos em

execução.

Sabendo-se quais os riscos e as melhores estratégias de tratamento a utilizar, os

próximos passos são a publicação das informações sobre os riscos para a equipe do ambiente,

para o conhecimento seja compartilhado, e a identificação contínua e sistemática dos riscos no

ambiente seja facilitada.

Também é importante lembrar que este processo não trata as demais disciplinas

importantes para a gestão de projetos, a exemplo do gerenciamento dos custos, do prazo, do

escopo, da qualidade, dos recursos humanos, da comunicação e da integração, mas considera

que estão sendo realizadas.

Atores Envolvidos
Nesta fase todos os papéis relacionados no mPRIME Process são necessários. A ênfase está

nas atividades desempenhadas pelo Gerente e Analista de Riscos.
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Atividades
A fase de Elaboração é composta pelas atividades: Atualizar Perfil do Projeto, Definir

Métricas, Elaborar Plano de Gerência de Riscos do Ambiente e pelos pacotes de trabalho

Analisar e Priorizar os Riscos do Ambiente e Estabelecer Estratégias de Tratamento e

Respostas aos Riscos do Ambiente. A Figura 5.8 apresenta os relacionamentos entre os

conjuntos de atividades anteriormente citadas.

Figura 5.8 – Fase de Elaboração

(AP.1) Atualizar Perfil do Projeto

Durante a fase de concepção os projetos do ambiente são classificados e um perfil para cada

projeto é definido (AE.2). Naquele momento apenas as Estratégias da Gerência de Riscos do

Ambiente haviam sido divulgadas (AG.1), o Contexto da Gerência de Riscos do Ambiente

ainda estava em elaboração. Desta forma, o gerente do projeto deve revisar seu projeto e fazer

os devidos ajustes, com base na Lista Preliminar dos Riscos do Ambiente.
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O objetivo principal desta atividade é atualizar, caso necessário, as documentações de

um projeto em específico, de acordo com as informações de riscos consolidadas do ambiente.

O Guia PMBOK e a ISO 12207 fazem referência a necessidade de sistemática

verificação das documentações dos projetos, como forma de manter a integridade das

informações.

(AE.5) Analisar e Priorizar os Riscos do Ambiente

De acordo com o fluxo de atividades apresentado na Figura 5.8 é observado que a Analisar e

Priorizar os Riscos do Ambiente é um pacote de trabalho, como mostra a Figura 5.9.

Para Analisar e Priorizar os Riscos do Ambiente é necessário Agrupar os Riscos do

Ambiente de acordo com as Categorias, Identificar Tipos de Riscos do Ambiente, Avaliar a

Probabilidade dos Riscos do Ambiente, Avaliar o Impacto dos Riscos do Ambiente, Calcular

a Exposição aos Riscos do Ambiente e Priorizar os Riscos do Ambiente.

Figura 5.9 – Analisar e Priorizar os Riscos do Ambiente

O risco é função da probabilidade de ocorrência e a conseqüência de determinado

perigo, representado pelo impacto. Então, para que se possa graduar cada risco encontrado é

necessário definir categorias para representar a freqüência e o perigo, as escalas de

probabilidade e impacto respectivamente. Não existe uma definição de categorias de

freqüência e conseqüência ótima. A elaboração dessas categorias é uma tarefa subjetiva e
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intrínseca a cada avaliação de risco. Assim, avaliações que possuem objetivos diferentes

podem apresentar grandes variações nessas categorias. Diferenças essas, que vão desde o

número de categorias até o que abrange cada uma delas.

O Guia PMBOK especifica na definição do planejamento do gerenciamento de riscos

o uso das categorias de riscos que fornecem uma estrutura que garante um processo

abrangente para identificar sistematicamente os riscos até um nível consistente de detalhes e

contribui para a eficácia e qualidade da identificação de riscos [PMI 2004], conforme

atividades AG.1.1 e AE.1.2.

(AE.5.1) Agrupar os Riscos do Ambiente de acordo com as Categorias

O objetivo desta atividade é classificar os riscos de acordo com as categorias definidas

(AG.1), até então existia uma grande lista de riscos identificados. De acordo, com os tipos de

projetos e riscos tratados pode haver a necessidade de estabelecimento de novas categorias.

Na realidade, ajustes podem ser necessários.

A importância dessa atividade é transformar a lista preliminar de riscos do ambiente

em uma matriz representativa dos riscos do ambiente de múltiplos projetos, contextualizados

através das descrições e categorias respectivas.

As normas ISO 12207 (7.1), ISO 10006, o Guia PMBOK e a área de processo de

Planejamento de Projeto do CMMI (nível 2) indicam a utilização de classes.

(AE.5.2) Agrupar os Riscos de acordo com os Tipos

Uma vez agrupados os projetos de acordo com as categorias dos riscos do ambiente o gerente

de riscos deve estabelecer uma nova avaliação e agrupá-los de acordo com os tipos de riscos

estabelecidos.

A finalidade desta atividade é subdividir as categorias de riscos definidas em unidades

menores que são os tipos de riscos. Esta atividade só é justificada quando o projeto é de

grande porte, caso contrário a granularidade da informação poderá dificultar a análise e

tratamento dos riscos – Seção 2.2.2.

 Vale destacar que não só os novos projetos devem passar por esta avaliação, mas

também os projetos que já se encontram em execução dentro da organização precisam ser

agrupados juntamente aos novos.

A matriz de riscos do ambiente receberá uma nova coluna – subclassificação dos

projetos por tipos de riscos.
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(AE.5.3) Avaliar a Probabilidade dos Riscos do Ambiente

O objetivo desta atividade é analisar o risco de acordo com a probabilidade de sua ocorrência

no ambiente.

Esta atividade é realizada através de reuniões, análise de documentação de projetos

passados (se houver) e experiência da equipe. Sendo composta pelos seguintes passos:

 Utilizar as escalas de probabilidades definidas nas Estratégias da Gerência de

Riscos – AG.1;

 Verificar os níveis de tolerância definidos pela organização – AE.1.3;

 Verificar o Contexto da Gerência de Riscos na organização – AE.4;

 Utilizar as informações dos fatores de riscos do ambiente – AE.1.2; e

 Verificar as informações de probabilidade de ocorrência dos riscos de projetos

passados e lições aprendidas – AG.4.

A atividade de Avaliar a Probabilidade dos Riscos está presente nas abordagens,

modelos e normas estudados, conforme análises nas seções 3.3 e 3.5.

(AE.5.4) Avaliar o Impacto dos Riscos do Ambiente

O objetivo desta atividade é analisar o risco de acordo com o impacto que o mesmo pode

trazer ao ambiente se vier a acontecer.

Esta atividade é realizada através de reuniões, análise de documentação passada (se

houver) e experiência da equipe. Sendo composta pelos seguintes passos:

 Utilizar as escalas de impacto definidas nas Estratégias da Gerência de Riscos –

AG.1;

 Verificar os níveis de tolerância definidos pela organização – AE.1.3;

 Verificar o Contexto da Gerência de Riscos do Ambiente – AE.4; e

 Verificar as informações de impacto dos riscos de projetos passados e lições

aprendidas – AG.4.

A atividade de Avaliar o Impacto dos Riscos está presente nas abordagens, modelos e

normas estudados, conforme análises nas seções 3.3 e 3.5.

(AE.5.5) Calcular a Exposição ao Risco do Ambiente

O próximo passo para determinar a exposição ao risco (graduação) – Equação 2.1 – é fazer o

cruzamento da probabilidade de ocorrência e o impacto. Esse cruzamento é feito através da

matriz de risco que possibilita ordenar cada risco encontrado na organização. Essa ordenação
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possibilitará a equipe de gerenciamento de risco decidir que medidas serão tomadas para a

elaboração do plano de ação – Plano de Gerência de Risco do Ambiente.

O objetivo desta atividade é definir a exposição do ambiente aos riscos do ambiente de

múltiplos projetos, sendo composta pelos seguintes passos:

 Multiplicar o valor do impacto pelo valor da probabilidade definida, criando uma

coluna de exposição na matriz de riscos do ambiente;

 Associar o valor encontrado com a escala de graduação do risco – AG.1.1; e

 Definir a necessidade de tratamento ou não do risco, através do nível de tolerância

associado.

A atividade de Calcular a Exposição aos Riscos está presente nas abordagens, modelos

e normas estudados, conforme análises nas seções 3.3 e 3.5.

(AE.5.6) Priorizar os Riscos do Ambiente

A finalidade é analisar o conjunto de riscos levantados de acordo com a exposição do

ambiente e priorizar o tratamento e respostas necessárias para controle.

Os riscos do ambiente são priorizados de acordo com suas possíveis implicações para

o atendimento dos objetivos do ambiente de múltiplos projetos, podendo gerar implicações

para cada projeto individualmente. Neste caso, os gerentes dos projetos devem rever seu

planejamento e reavaliar os riscos.

Após a definição do grau de exposição, a lista de riscos deverá ser priorizada,

colocando em primeiro lugar os riscos com índices considerados altos, ou muito altos,

(depende das escalas de graduação de riscos utilizadas – Seção 2.7.2), de acordo com as

escalas de mapeamento do nível do risco e o valor de exposição definidas através da AG.1.

A execução dessa atividade está condicionada à análise da matriz de riscos do

ambiente ordenando os mesmos de acordo com os níveis de exposição encontrados.

O mPRIME Process prega a utilização de uma abordagem aberta e reproduzível

auxiliando a gerência e equipe a alcançar um consenso rapidamente, minimizando atrasos,

baseada na:

 Experiência da equipe;

 Análise dos Valores da Exposição e do Nível de Tolerância aos Riscos;

Ao final a Matriz de Riscos do Ambiente estará atualizada, sendo composta pelas

informações de definição das prioridades dos riscos a serem tratados inicialmente – exposição

do ambiente de múltiplos projetos ao risco.
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(AE.6) Estabelecer Estratégias de Tratamento e Respostas aos Riscos do Ambiente

De acordo com o Fluxo de Atividades apresentado na Figura 5.8 é observado que a

Estabelecer Estratégias de Tratamento e Respostas aos Riscos do Ambiente é um pacote de

trabalho, como mostra a Figura 5.10.

Figura 5.10 – Estabelecer Estratégias para Tratamento e Respostas aos Riscos

Para Estabelecer Estratégias de Tratamento e Respostas aos Riscos do Ambiente é

necessário Separar os Riscos e Oportunidades do Ambiente, Definir e Avaliar Ações para os

Riscos do Ambiente, Identificar e Relacionar Gatilhos aos Riscos do Ambiente, Selecionar os

Riscos de acordo com a Estratégia e Elaborar Plano de Tratamento de Riscos do Ambiente.

Após devidamente identificados, analisados e avaliados os riscos do ambiente, o

processo é complementado pela elaboração de um plano de ação.

Através das categorias de riscos serão decididos quais são os mais críticos. É

fundamental que o plano de ação se inicie por esses riscos, pois a implementação das

alternativas requer disponibilidade de recursos (pessoais e financeiros). Esta disponibilidade,

por sua vez, está limitada à capacidade de geração de recursos da empresa e à parcela do
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orçamento designada pela mesma para a área em questão. Os riscos do ambiente considerados

críticos precisam ser minimizados por medidas que reduzam sua probabilidade esperada de

ocorrência tais como, treinamento e capacitação de pessoal técnico, mudanças nas condições

de trabalho, colocação de proteção nos microcomputadores, etc, ou a intensidade de suas

conseqüências como, por exemplo, implementar o uso de equipamentos ergonômicos, instalar

salas de estudos e seções de atualização tecnológica, estabelecer planos de ações para

acidentes, etc.

(AE.6.1) Separar os Riscos e Oportunidades do Ambiente

Os riscos foram analisados e priorizados, mas também é importante verificar neste conjunto

de riscos identificados a existência de oportunidades. Em todo ambiente de projetos, mesmo

que os riscos sejam inúmeros, algumas oportunidades são reais e estratégias podem ser

definidas.

A escala de impacto reflete a importância do impacto, negativa para ameaças ou

positiva para oportunidades, em cada objetivo do ambiente se ocorrer um risco. As escalas de

impacto são específicas do objetivo potencialmente afetado, do tipo do risco, da situação

financeira e estratégias da organização e da sensibilidade da organização a impactos

específicos no ambiente de múltiplos projetos.

O objetivo principal é realizar uma análise da matriz de riscos do ambiente e verificar

a existência de oportunidades. Conforme o caso, as oportunidades deverão ser priorizadas e

ações elaboradas para potencializar os ganhos.

(AE.6.2) Definir e Avaliar Ações para os Riscos do Ambiente

De acordo com o apresentado na Seção 2.7.2, tabelas 2.4, 2.5 e 2.6, através das escalas de

probabilidade e impacto, uma organização pode classificar um risco separadamente por

objetivo (por exemplo, custo, tempo e escopo). Além disso, pode desenvolver maneiras de

determinar uma classificação geral para cada risco com o uso de categorias.

Conforme descrito na atividade AG.1.1, as escalas para os riscos do ambiente de

múltiplos projetos são diferenciadas, pois estabelecem pesos diferenciados dos riscos dos

projetos.

Por fim, as oportunidades e ameaças podem ser tratadas na mesma matriz utilizando

definições dos diversos níveis de impacto que são adequadas para cada uma delas, uma vez

que as oportunidades são associadas aos riscos. A pontuação do risco ajuda a orientar as



138

respostas a riscos, se preventivas e ao tratamento dos riscos, se corretivas. Por exemplo, riscos

que, se ocorrerem, terão um impacto negativo nos objetivos (ameaças) e que se encontram na

zona de alto risco da matriz podem exigir ações prioritárias e estratégias agressivas de

resposta. As ameaças na zona de baixo risco podem não exigir nenhuma ação de

gerenciamento proativo, além da sua colocação em uma lista de observação ou da sua adição

a uma reserva para contingências.

Da mesma forma ocorre com as oportunidades. Logo, deve-se procurar primeiro as

oportunidades na zona de alto risco que podem ser obtidas mais facilmente e oferecem o

maior benefício. As oportunidades na zona de baixo risco devem ser monitoradas

Em analisando cada um dos riscos do ambiente a finalidade é definir as estratégias de

ações – respostas e tratamento – para os riscos identificados no ambiente. Inclusive, algumas

dessas estratégias podem repercutir nas estratégias do gerenciamento dos riscos de cada

projeto.

Para definir as estratégias de tratamento para cada uma dos riscos identificados é

necessário:

 Verificar as estratégias definidas para a Gerência de Riscos – AG.1;

 Verificar o Contexto da Gerência de Riscos – AE.4;

 Definir as ações de resposta e tratamento do risco (preventivas e corretivas);

 Analisar o custo/benefício das ações definidas; e

 Formalizar as ações escolhidas.

As normas ISO 12207, ISO 10006, Guia PMBOK e modelo CMMI (nível 2)

enfatizam, dentro das atividades de avaliação de riscos, a definição das respostas aos riscos. O

intuito é desenvolver opções e determinar ações para aumentar as oportunidades e reduzir as

ameaças aos objetivos do projeto. No caso do mPRIME Process esses objetivos estão

relacionados ao ambiente de múltiplos projetos.

Ao final a Matriz de Riscos do Ambiente é atualizada com a definição das ações de

respostas e tratamento dos riscos e os Formulários dos Riscos do Ambiente (Seção 2.10,

Quadro 2.4) são desenvolvidos.

(AE.6.3) Identificar e Relacionar Gatilhos aos Riscos do Ambiente

A finalidade é definir as situações que anunciam a ocorrência do risco no ambiente. Esta é

uma das formas que permite o rastreamento dos riscos do ambiente de projetos, durante a fase

de Controle dos Riscos.
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Os gatilhos, também conhecidos como sintomas de risco ou sinais de alerta, são

indicações de que um risco ocorreu ou está para ocorrer. Os gatilhos podem ser percebidos no

processo de identificação de riscos e na avaliação dos riscos.

De acordo com a Matriz de Riscos do Ambiente e através dos Fatores de Riscos do

Ambiente é preciso identificar:

 A(s) situação(ões) que anuncia(am) a ocorrência do risco no ambiente; e

 Restrições e necessidades associadas a cada uma das situações definidas no item

anterior.

(AE.6.4) Selecionar os Riscos de acordo com a Estratégia

O objetivo desta atividade é selecionar os riscos de acordo com as estratégias de ação

definidas. Separando o que é correção do que é prevenção. As ações de prevenção devem ser

priorizadas.

A análise deve ser feita diretamente na Matriz de Riscos do Ambiente e o Formulário

de Riscos do Ambiente deve ser atualizado.

A importância da execução desta atividade, não referenciada em nenhuma das

abordagens, modelos e normas estudados (seções 3.3 e 3.5), é otimizar os recursos

necessários para a implementação das ações necessárias.

Todas as ações tomadas devem estar documentadas, mostrando as priorizações e

estratégias definidas e aprovadas.

(AE.6.5) Elaborar Plano de Tratamento dos Riscos do Ambiente

Esta atividade representa a documentação de todas as informações sobre as respostas e

tratamentos definidos e elaborados para os riscos do ambiente.

O registro de riscos é realizado deste a execução do pacote de trabalho Identificar

Riscos do Ambiente e é atualizado durante a avaliação dos riscos, através da análise

qualitativa e priorização.

Durante a execução da atividade AE.6.2 as respostas adequadas aos riscos do

ambiente são escolhidas, acordadas e incluídas no registro de riscos. O registro de riscos

evolui para o Formulário dos Riscos do Ambiente, devendo ser escrito em um nível de

detalhes correspondente à classificação de prioridade e à resposta planejada para cada um dos

riscos.
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Dentro deste contexto, o Plano de Tratamento dos Riscos do ambiente de múltiplos

projetos, pode incluir:

 Riscos identificados – AE.1;

 Resultado da análise e priorização dos riscos – AE.5;

 Estratégias e ações de resposta e tratamento acordadas – AE.6;

 Orçamento e atividades do cronograma necessários para implementar as respostas

aos riscos escolhidas;

 Reservas para contingências dos custos e de tempo projetadas para fornecer as

tolerâncias a risco das partes interessadas.

O objetivo é compilar todas as informações definidas sobre as estratégias para

tratamento dos riscos do ambiente em um único documento – Plano de Tratamento de Riscos

do ambiente de múltiplos projetos.

(AE.7) Definir Métricas dos Riscos do Ambiente

O objetivo é definir métricas de acompanhamento e avaliação dos resultados da execução do

Plano de Tratamento dos Riscos do ambiente, a partir das definições das estratégias de

Gerência de Riscos do ambiente.

O acompanhamento e rastreamento dos riscos devem ser baseados no monitoramento

das situações de risco – gatilhos.

(AE.8) Elaborar Plano de Gerência de Riscos do Ambiente

O Plano de Gerência de Riscos deve ser um componente do Plano de Gerência de Múltiplos

Projetos. Conforme mencionado anteriormente, o mPRIME Process apenas considera que o

gerenciamento de múltiplos projetos exista, com todos os seus componentes importantes.

A finalidade é agrupar todas as informações dos riscos do ambiente tratados até o

momento em um único documento que deverá ser comunicado para as equipes de projeto.

Após a conclusão das atividades anteriores AE.6, AE.7 e AE.8, gerar:

 Documentação coesa e objetiva com as informações para controle e

acompanhamento dos riscos do ambiente;

 Plano de Gerência de Riscos do Ambiente
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5.3.3 Execução
A fase de Execução consiste em pôr em prática o planejamento de cada um dos projetos e o

do ambiente de projetos, na visão do gerenciamento de riscos, e então, fornecer os resultados

obtidos ao longo da execução desses projetos para o processo de controle.

Objetivos
A fase de Execução tem a finalidade de garantir o efetivo gerenciamento dos riscos

identificados e priorizados dentro do ambiente de projetos, promovendo uma melhor

visualização da exposição ao risco do ambiente. Através da execução das medições dos

projetos, de acordo com os indicadores definidos, pode-se melhorar a atuação das ações

corretivas e preventivas elaboradas, aprovadas e documentadas.

É responsável pela aplicação das ações preventivas em cada projeto individualmente,

se for o caso, e no ambiente. Também, não menos importante, o acompanhamento da resposta

do ambiente às ações tomadas, através dos relatórios de auditoria dos resultados da Gerência

de Riscos e do Processo de Gerenciamento de Riscos.

Atores Envolvidos
Nesta fase todos os papéis do mPRIME Process são requeridos, com especial atenção para as

atividades desempenhadas pelo gerente de riscos e analista de riscos.

Atividades
A fase de Execução é composta pelas atividades: Executar Plano de Gerência de Riscos no

Ambiente; Aplicar Ações Preventivas no Projeto; Aplicar Ações Preventivas no Ambiente e

Executar a Medição dos Indicadores do Processo no Ambiente. A Figura 5.11 apresenta os

relacionamentos entre as atividades anteriormente citadas.

(AE.9) Executar Plano de Gerência de Riscos no Ambiente

Uma vez definido o Plano de Gerência de Riscos, agora é a vez de executar as ações definidas

para resposta e tratamento dos riscos e fazer um acompanhamento contínuo do ambiente.

Inclusive novos riscos, até então não percebidos, podem ser identificas e avaliados.

Os passos necessários para o cumprimento desta atividade são:

 Executar o Plano de Gerência de Riscos;

 Implementar as ações definidas no plano de gerenciamento de riscos do ambiente.

 Registrar possíveis desvios encontrados;

As diferenças encontradas na execução com vistas ao planejamento é um fator

importante para a medida de desempenho das atividades realizadas.
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 Propor tratamento para os desvios;

 Ações de melhoria contínua no ambiente de projetos.

 Registrar e documentar novos riscos identificados no ambiente (atividades – AE.1

até AE.6.);

 Gerar Relatório de Acompanhamento e Progresso - Documentação hábil para a

divulgação dos resultados alcançados no gerenciamento dos riscos do ambiente.

Figura 5.11 – Fase de Execução

(AP.2) Aplicar Ações Preventivas no Projeto

As ações preventivas devem ser priorizadas, pois podem minimizar o impacto dos riscos no

ambiente e, dependendo do tipo do risco, eliminá-lo. A finalidade é executar as ações

preventivas direcionadas para o projeto individualmente.

Esta atividade é de responsabilidade do gerente de projeto e deverá seguir a

metodologia de gestão definida. Ao final a documentação do projeto deve ser atualizada e
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relatório de auditoria e progresso gerado, proporcionando à Gerência de Riscos do Ambiente

as informações sobre a situação atual dos riscos do projeto.

(AE.10) Aplicar Ações Preventivas no Ambiente

A priorização das ações preventivas para o ambiente é de grande importância, pois pode

minimizar os custos em ações pontuais de cada um dos projetos do ambiente.

A finalidade é executar as ações preventivas direcionadas para o ambiente seguindo

basicamente (mas não limitado apenas) os passos:

 Executar as ações preventivas;

 Registrar desvios encontrados e propor tratamento para esses desvios;

 Registrar e documentar novos riscos identificados no ambiente (atividades – AE.1

até AE.6.);

 Avaliar os riscos, através da análise e priorização;

 Atualizar a documentação do ambiente; e

 Gerar relatório de Auditoria da Gerência de Riscos do Ambiente.

(AG.2) Executar a Medição dos Indicadores do Processo no Ambiente

A importância da medição está em aferir o cumprimento das atividades definidas na linha de

base42 do Plano de Gerência de Riscos do ambiente de múltiplos projetos.

É através do acompanhamento do Plano de Gerência de Riscos do ambiente de

múltiplos projetos, em relação às ações preventivas propostas para controle dos riscos do

ambiente, que é comparada a execução das ações de respostas e tratamento e são medidos os

desvios para o controle do gerenciamento. A linha de base da medição de desempenho, neste

caso integra parâmetros associados aos riscos do ambiente (qualidade).

O objetivo é acompanhar o desempenho das atividades realizadas do processo de

Gerência de Riscos e verificar sua efetividade. Os passos necessários para o cumprimento

desta atividade são:

 Coletar as informações para a medição, através dos relatórios expedidos em

atividades anteriores;

 Verificar a conformidade do processo.

42 Linha de base é um conjunto de definições para o ambiente que servirão como parâmetros para as medições.



144

5.3.4 Controle
A fase de controle monitora os resultados obtidos ao longo da execução dos projetos e

compara-os com seus respectivos planejamentos. Além disso, as atividades desta fase têm a

finalidade de controlar as solicitações de mudança, que porventura surjam, e as ações

corretivas necessárias para manter a execução dos projetos de acordo com o plano de

Gerência de Riscos de Múltiplos Projetos.

Objetivos
Monitorar o ambiente constantemente, analisando os resultados obtidos ao longo da execução

do Plano de Gerência de Riscos do ambiente e executando as ações corretivas definidas para

tratamento dos riscos, caso necessário.

Atores Envolvidos
Nesta fase todos os papéis do mPRIME Process são requeridos, com especial atenção para as

atividades desempenhadas pelo Gerente de Riscos e Analista de Riscos.

Atividades
A fase de Controle é composta pelas atividades: Realizar o Acompanhamento dos Riscos do

Ambiente, Aplicar Ações Corretivas no Projeto, Aplicar Ações Corretivas no Ambiente e

Controlar e Avaliar Riscos no Ambiente. A Figura 5.12 apresenta os relacionamentos entre as

atividades anteriormente citadas.

Durante a realização da fase de controle, os proprietários dos riscos monitoram os

projetos, o analista de riscos monitora o ambiente de múltiplos projetos e usa os controles

especificados na fase de elaboração, se necessário.

O mPRIME Process indica como fator de sucesso, nesta fase do processo de gestão de

riscos de múltiplos projetos, que os proprietários dos riscos dos projetos e o analista de riscos,

juntamente com o gerente de riscos, busquem uma abordagem holística43 quando

implementarem as soluções de controle definidas.

(AE.11) Realizar o Acompanhamento dos Riscos do Ambiente

De acordo com o Fluxo de Atividades apresentado na Figura 5.12 é observado que a Realizar

o Acompanhamento dos Riscos do Ambiente é um pacote de trabalho, como mostra a Figura

5.13.

43 Abordagem de gerenciamento de riscos integrada
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Figura 5.12 – Fase de Controle

Para Realizar o Acompanhamento dos Riscos do Ambiente é necessário Acompanhar

o Estado Atual dos Riscos do Ambiente, Rever as Estratégias Definidas para Tratamento e

Respostas aos Riscos do Ambiente e Registrar as Atualizações para a Gerência de Riscos do

Ambiente.

A realização do acompanhamento dos riscos é uma atividade referenciada nos

modelos, normas e abordagens analisadas, conforme Capítulo 3.

(AE.11.1) Acompanhar o Estado Atual dos Riscos do Ambiente

O objetivo desta atividade é manter o controle sobre as atividades definidas no Plano de

Gerência de Riscos do Ambiente. As atividades de rastreamento devem ser realizadas pelos

proprietários e analistas de riscos indicados através do acompanhamento dos gatilhos dos

riscos.

Os passos necessários para o cumprimento desta atividade, no ambiente de múltiplos

projetos, são:

 Rever todos os riscos identificados;
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 Avaliar os riscos (analisar, priorizar e definir tratamentos); e

 Verificar a situação dos riscos priorizados.

Figura 5.13 – Realizar o Acompanhamento dos Riscos do Ambiente

(AE.11.2) Rever as Estratégias Definidas para Tratamento e Respostas aos Riscos

A finalidade é manter uma avaliação contínua das estratégias definidas para a Gerência de

Riscos do Ambiente. Mudanças podem ser necessárias para contemplar as estratégias

organizacionais e as necessidades do ambiente, percebidas durante o monitoramento das

atividades.

Com base nas avaliações do ambiente de múltiplos projetos e dos projetos, as

estratégias do ambiente podem sofrer atualizações – AG.1. Esses achados devem ser

registrados, compilados e apresentadas à Gerência de Riscos através de Relatório de

Acompanhamento da Situação dos Riscos do Ambiente.

(AE.11.3) Registrar Atualizações para a Gerência de Riscos do Ambientes

De posse das informações do ambiente e das necessidades de mudança, deve-se avaliar as

atualizações pertinentes no processo e registrá-las para a verificação da implantação.



147

Todos os desvios, requisições de mudança e atualizações do processo mPRIME

Process devem ser compilados no Relatório de Acompanhamento da Situação dos Riscos do

Ambiente.

(AP.3) Aplicar Ações Corretivas no Projeto

A finalidade é corrigir o projeto, pela ocorrência de riscos, através da aplicação das ações

corretivas definidas.

Caso ocorra um risco, as ações corretivas devem ser executadas, documentação do

projeto deve ser atualizada e relatório de auditoria e progresso gerado, informando a Gerência

de Riscos do Ambiente a situação atual dos riscos do projeto, desvios registrados e

observações relevantes.

(AE.12) Aplicar Ações Corretivas no Ambiente

A finalidade é corrigir os desvios, pela ocorrência de riscos no ambiente através da aplicação

das ações corretivas definidas na fase de elaboração.

Os passos necessários para o cumprimento desta atividade, no ambiente de múltiplos

projetos, são, quando da ocorrência de um risco:

 Executar as ações corretivas;

 Registrar desvios encontrados;

 Documentar as informações obtidas;

 Analisar e documentar possíveis novos riscos – AE.1 até AE.6;

 Reavaliar a situação dos riscos priorizados.

Ao final a documentação do ambiente de múltiplos projetos deve ser atualizada e

relatório de auditoria e progresso gerado, informando as equipes do ambiente de múltiplos

projetos a situação atual dos riscos do ambiente, desvios registrados e observações relevantes.

(AE.13) Controlar e Avaliar Riscos no Ambiente

De acordo com o Fluxo de Atividades apresentado na Figura 5.12 é observado que a

Controlar e Avaliar Riscos no Ambiente é um pacote de trabalho, como mostra a Figura 5.14.

Para Controlar e Avaliar Riscos no Ambiente é necessário Monitorar o Plano de

Tratamento de Riscos do Ambiente, Rastrear Riscos do Ambiente, Revisar Documentação de

Riscos do Ambiente e Reportar o Estado Atual dos Riscos do Ambiente.
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Figura 5.14 – Controlar e Avaliar Riscos do Ambiente

(AE.13.1) Monitorar os Riscos do Ambiente

O mPRIME Process indica o monitoramento dos riscos e a realização das devidas correções

no Plano de Tratamento e Respostas aos Riscos do ambiente, com base nas informações

coletadas até o momento.

Os passos necessários para o cumprimento desta atividade são, indica-se:

 Rever as respostas indicadas para o tratamento dos riscos;

 Realizar as devidas correções;

 Registrar as inconsistências e atualizações que se façam necessárias;

 Publicar o Plano de Tratamento e Respostas Atualizado.

(AE.13.2) Rastrear Riscos do Ambiente

O objetivo é identificar a situação do risco no ambiente de múltiplos projetos, através da

reavaliação de seus elementos (impacto, probabilidade, exposição, gatilhos...).

 Rever os riscos priorizados e seus respectivos gatilhos;

 Atualizar Matriz de Riscos e Formulário de Riscos do Ambiente.
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(AE.13.3) Revisar Documentação de Riscos do Ambiente

A finalidade é manter a documentação relativa aos riscos do ambiente sempre atualizada e

consistente, permitindo uma confiabilidade nas informações disponibilizadas no ambiente

sobre os riscos existentes.

Desta forma é preciso acompanhar e revisar a criação dos documentos sobre os riscos

dos projetos do ambiente para atualização do Plano de Tratamento dos Riscos do Ambiente.

(AE.13.4) Reportar Estado Atual dos Riscos do Ambiente

A comunicação é vital para o sucesso de um processo de gestão. Logo, informações do

ambiente devem ser comunicadas para que as equipes possam ser manter atualizadas e

conhecedoras das ações realizadas e situações dos riscos do ambiente organizacional.

Dentro deste contexto, é imprescindível a publicação de todas as novas informações

sobre os riscos do ambiente através da atualização do Plano de Tratamento dos Riscos do

Ambiente.

5.3.5 Avaliação
Por fim, mas não menos importante, a fase de avaliação consiste na orientação quando do

encerramento de projetos no ambiente, sobretudo quanto ao registro das lições aprendidas.

Este registro deverá ser realizado periodicamente, pois a avaliação do processo e das

atividades deve ser sistemática e contínua.

Cabe a organização e a gerência definirem os períodos de realização destas revisões e

avaliações (AG.1). Esses registros podem subsidiar a gerência executiva da organização na

definição de critérios de seleção do portfólio de projetos e de prioridade de cada projeto

selecionado, melhorando a tomada de decisão estratégica. Além destes benefícios, o mPRIME

Process define o registro das lições aprendidas como critério importante para a realização de

estimativas, conseqüentemente melhor planejamento de ações de gerenciamento futuros. Esta

avaliação contínua das prioridades do ambiente de múltiplos projetos é essencial para orientar

o compartilhamento dos recursos críticos.

Objetivos
Avaliar o progresso no gerenciamento dos riscos do ambiente de múltiplos projetos através da

utilização do mPRIME Process. Reavaliar a Matriz de Riscos do Ambiente pela saída de um

projeto e, por conseqüência, as prioridades dos projetos do ambiente. Finalizando, registrar as
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lições aprendidas geradas no ambiente de múltiplos projetos, favorecendo a implementação de

uma gestão de informação organizacional.

Atores Envolvidos
Nesta fase todos os papéis do mPRIME Process são requeridos com especial atenção para as

atividades do Gerente de Múltiplos Projetos e Analista de Riscos.

Atividades
A fase de Avaliação é composta pelas atividades: Finalizar Administrativamente o Projeto,

Reavaliar Riscos de cada Projeto do Ambiente, Avaliar o Processo de Gestão de Riscos do

Ambiente, Registrar Lições Aprendidas e Reavaliar Prioridade de cada Projeto do Ambiente.

A Figura 5.15 apresenta os relacionamentos entre as atividades anteriormente citadas.

(AP.4) Finalizar Administrativamente o Projeto

O objetivo desta atividade é validar, juntamente com a equipe de desenvolvimento e com o

cliente, que os resultados do projeto estão em conformidade com o que foi solicitado e

encerrá-lo. Deverá estar de acordo com a metodologia de gestão adotada para a gerência de

projetos e é de responsabilidade do gerente de projetos.

As informações do encerramento e suas conseqüências devem ser informadas à

Gerência de Múltiplos Projetos.

(AE.14) Reavaliar Riscos do Ambiente

A finalidade é reavaliar todos os riscos o ambiente quando da saída de um projeto,

independentemente do motivo de seu encerramento, diagnosticando a nova situação, para a

tomada de ações preventivas, caso necessário. As informações devem ser documentadas em

Relatório de Avaliação dos Riscos do Ambiente.

(AE.15) Reavaliar Prioridade dos Projetos no Ambiente

De acordo com o Fluxo de Atividades apresentado na Figura 5.15 é observado que a

Reavaliar Prioridade de cada Projeto do Ambiente é um pacote de trabalho, como mostra a

Figura 5.16. Para Reavaliar a Prioridade dos Projetos no Ambiente é necessário Verificar a

Situação e Rever a Prioridade dos Projetos e Adequar Modificações do Ambiente.
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(AE.15.1) Verificar a Situação e Rever Prioridade dos Projetos

Com a saída de um projeto do ambiente existe a necessidade de rever a situação dos riscos do

ambiente, através de verificação das informações contida no Relatório de Avaliação dos

Riscos do Ambiente.

A priorização dos projetos deve levar em consideração as estratégias organizacionais.

Figura 5.15 – Fase de Avaliação

Figura 5.16 – Reavaliar a Prioridade dos Projetos no Ambiente



152

(AE.15.2) Adequar Modificações no Ambiente

Com base nas modificações identificadas para o ambiente, pela saída de um ou mais projetos,

deve-se realizar uma análise das alterações necessárias avaliando quais devem ser

incorporadas no processo, através de uma revisão das atividades gerais de ambiente – AG.1 e

AG.2.

(AG.3) Avaliar o Processo de Gestão de Riscos do Ambiente

De acordo com o Fluxo de Atividades apresentado na Figura 5.15 é observado que a Avaliar o

Processo de Gestão de Riscos do Ambiente é um pacote de trabalho, como mostra a Figura

5.17.

Para Avaliar o Processo de Gestão de Riscos do Ambiente é necessário Avaliar e

Submeter Melhorias ao Processo e Implementar as Melhorias no Processo.

(AG.3.1) Avaliar e Submeter Melhorias ao Processo

Com base nas informações e dados dos projetos e do ambiente, modificações necessárias são

capturadas para melhoria do processo de Gestão de Riscos do Ambiente – instância do

mPRIME Process.

Com base nessa premissa é importante rever as informações coletadas (AE.13 e

AE.14) e analisá-las, gerando uma lista das melhorias necessárias à evolução do processo para

avaliação.

Figura 5.17 – Avaliar o Processo de Gestão de Riscos do Ambiente
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(AG.3.2) Implementar as Melhorias no Processo

Efetivar as melhorias requeridas e aprovadas. Atualizar e comunicar as melhorias no processo

de Gerência de Riscos através de nova versão do Processo de Gerência de Riscos do

Ambiente.

(AG.4) Registrar Lições Aprendidas

De acordo com o Fluxo de Atividades apresentado na Figura 5.17 é observado que a Registrar

Lições Aprendidas é um agrupamento de atividades, como mostra a Figura 5.18.

Para Registrar Lições aprendidas é necessário Gerar e Armazenar Lições Aprendidas e

Comunicar Lições Aprendidas.

Figura 5.18 – Registrar Lições Aprendidas

(AG.4.1) Gerar e Armazenar Lições Aprendidas

Todas as informações relevantes do ambiente e do projeto devem ser armazenadas. Os dados

que serão armazenados foram definidos nas Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente e

devem estar discriminados nas Políticas de Gerência de Riscos do Ambiente.

(AG.4.2) Comunicar Lições Aprendidas

Não adianta só armazenar a informação estruturada sobre os riscos dos múltiplos projetos é

preciso divulgá-la para o ambiente, publicando as informações e tratando de forma mais

específicas aquelas consideradas vitais.
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5.4 Considerações e Contribuições

O mPRIME Process é um modelo de processo desenvolvido com o objetivo de tornar-se uma

referência teórica, compreensível e abordagem prática para o gerenciamento de riscos em

ambientes de múltiplos projetos. Combina contribuições da área de Engenharia e Qualidade

de software, Gestão de Projetos e Gestão Financeira.

O mPRIME Process possui documentação detalhada, ferramenta de apoio – mPRIME

Tool (Capítulo 6) e mPRIME Ontology (Capítulo 4), e templates que auxiliam sua

implantação na prática [Gusmão 2006, Gusmão 2006a].

Baseado em revisão bibliográfica e avaliações realizadas com profissionais da área de

desenvolvimento de software, o mPRIME Process é um modelo de processo para

gerenciamento de riscos que trata a questão dos riscos em ambientes de múltiplos projetos.

O mPRIME Process não é um modelo de processo restritivo, ou seja, permite

adaptações. Embora não tenha sido realizado estudo específico (Capítulo 7), havendo a

necessidade, atividades podem ser subtraídas, alteradas ou adicionadas, pois a adaptação do

modelo à cultura organizacional é fundamental para o sucesso.

Ainda que, o mPRIME Process tenha sido desenvolvido para os ambientes de

desenvolvimento de software, não existem elementos que inviabilizem sua aplicação em

ambientes de múltiplos projetos de outra natureza, considerando as devidas adaptações.

Recomenda-se antes da implantação do mPRIME Process a realização de estudo de

viabilidade através da avaliação das necessidades e cultura organizacional,  metas e objetivos

organizacionais pretendidos. Em seguida, sugere-se, juntamente com a área de qualidade ou

afim, o desenvolvimento de planejamento das ações para institucionalização e implantação do

processo.

5.5 Resumo do Capítulo

Este capítulo apresentou o mPRIME Process através da visão de suas características, base

teórica, escopo e aplicabilidade.

O mPRIME Process é composto por 5 fases, representadas através de fluxos de

trabalho correspondentes. Cada um dos fluxos, por sua vez, é composto por um conjunto de

atividades que podem estar agrupadas, ou não, em pacotes de trabalho. Além disso, as

atividades são representativas do ambiente (geral ou específica) e do projeto individualmente.
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CAPÍTULO 6
MPRIME TOOL

Este capítulo apresenta a mPRIME Tool – ferramenta para Gestão de Riscos em Ambientes de

Múltiplos Projetos de Desenvolvimento de Software. As seções 6.1 e 6.2 tratam as questões

motivacionais e apresentam o modelo e a arquitetura definidos. A Seção 6.3 relata a avaliação

realizada na mPRIME Tool através de metodologia do LAPS – Laboratório de Avaliação de

Produtos de Software. A Seção 6.4 apresenta as principais funcionalidades e a Seção 6.5

relata o estado atual de desenvolvimento da mPRIME Tool.

6.1 mPRIME Tool – Multiple Project Risk Management Tool

A Gerência de Riscos é uma disciplina bastante importante em ambientes de desenvolvimento

de software, permitido aos gerentes e membros de equipes o alcance de seus objetivos na

execução de um projeto, contribuindo para um melhor tratamento das ameaças e das

oportunidades. Ao disponibilizar visões de suporte e favorecer o compartilhamento das

informações geradas o gerenciamento dos riscos permite uma melhor tomada de decisão.

Com base nessas premissas foi idealizada a ferramenta mPRIME Tool que através de

suas funcionalidades dá suporte à avaliação, tratamento e controle dos riscos em um ambiente

organizacional. A problemática tratada inclui o gerenciamento dos riscos nas atividades

organizacionais nos níveis operacional, tático e estratégico, conforme apresenta a Figura 6.1.

Figura 6.1 – Visão de Riscos da mPRIME Tool em Ambiente Organizacional
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A mPRIME Tool foi desenvolvida para suportar um processo integrado de Gerência de

Riscos Organizacional. Dentro de uma organização podem-se ter vários tipos de riscos

associados aos níveis estratégico, tático e operacional (Figura 6.1).

Devido à complexidade na construção dessas funcionalidades, os requisitos essenciais

foram divididos entre os níveis organizacionais, facilitando a construção de versões

diferenciadas da mPRIME Tool. Para cada uma das versões definidas foram modeladas as

funcionalidades requeridas da ferramenta, como mostra a Tabela 6.1.

Tabela 6.1 – Visão de Macro-Funcionalidades da mPRIME Tool

Versão Níveis Organizacionais
Ouro Estratégico

Requisitos de Gerência de Portfólio de Projetos – Análise de Viabilidade (Riscos)
Seleção de Projetos
Balanceamento de Projetos
Definição de Portfólio Ótimo
Informações sobre riscos do ambiente de desenvolvimento

Prata Tático
Gerência de Riscos com base nos Riscos de Projetos Passados

Identificação, Análise, Priorização de Riscos e definição do Plano de Tratamento de Riscos
Base de Projetos – repositório composto por casos (RBC – Raciocínio baseado em casos) e

Base de Regras – formas de tratamento dos riscos identificados
Requisitos de Ambientes de Múltiplos Projetos

Classificação de Projetos
Definição do modelo de caracterização de projetos
Análise das atividades de acordo com o custo versus benefício dos riscos

Caracterização dos Riscos de acordo com o Relacionamento entre Projetos
Classificação de Riscos do Ambiente

Avaliação do Processo de Gerenciamento de Riscos
Coleta e análise de métricas

Bronze Operacional
Requisitos de Gerência de Riscos de Projetos

Identificação de Riscos
Análise e Priorização de Riscos
Plano de Tratamento de Riscos
Seleção de Competências
Controle e Monitoração de Riscos
Comunicação e Registro de Riscos

Técnicas de Identificação de Riscos
Questionários, Listas de Verificação e OntoPRIME

A versão que trata das questões associadas às necessidades do nível operacional –

chamada versão Bronze – foi desenvolvida e avaliada. As principais funcionalidades estão

associadas à disponibilização das atividades necessárias a um processo de gerenciamento de

riscos (Seção 2.4).
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As avaliações foram realizadas ao longo do ano de 2005, em eventos da SBC –

Sociedade Brasileira de Computação, com a aplicação do Curso de Gestão de Riscos para

Ambientes de Múltiplos Projetos de Software: Teoria e Prática, onde a mPRIME Tool foi

utilizada por grupo de alunos. Nestes eventos não foi possível utilizar um ambiente ideal para

o uso da ferramenta, ou seja, um micro por aluno. Os alunos trabalham em grupos de até 3

pessoas.

Ao final de cada curso foi passado questionário de pesquisa para a avaliação do

conhecimento da área de Gerência de Riscos e do uso da mPRIME Tool. O objetivo era

identificar o grau de conhecimento do aluno no processo de gerenciamento de riscos e a

avaliação do grau de satisfação das atividades de gerenciamento de riscos, apresentadas no

curso, com o uso da mPRIME Tool.

Os eventos são listados a seguir:
 ERBASE 2005 – V ERBASE – Escola Regional de Computação Bahia – Sergipe

 ERIMG 2005 – IV ERI MG – Escola Regional de Informática de Minas Gerais

 ERI RJ/ES 2005 – V ERI RJ/ES – Escola Regional de Informática de Minas

Gerais

Na ERBASE 2005, foi apresentado o Curso Gerenciando Riscos em Múltiplos

Projetos de Software [Gusmão e Moura 2005c]. Este curso foi desenvolvido com o propósito

de prover aos participantes um entendimento sobre a teoria e a prática da abordagem de

gerenciamento de riscos do Guia PMBOK [PMI 2004], com adaptações para os ambientes de

múltiplos projetos de software. O enfoque principal foram os conceitos fundamentais da

Engenharia de Software e abordagens da Gerência de Riscos.

Na ERIMG 2005, foi apresentado o Curso Gestão de Riscos para Ambientes de

Múltiplos Projetos de Software: Teoria e Prática [Gusmão e Moura 2005b]. A característica

principal desta versão estava no uso de estudo de casos para subsidiar as atividades práticas.

Foram também apresentadas comparações entre as abordagens e modelos de Gerência de

Riscos e principais procedimentos e ferramentas, consolidando estes conhecimentos através

da realização de atividades práticas.

Na ERI RJ/ES 2005, foi apresentado o Curso Gerenciando Riscos em Ambientes de

Múltiplos Projetos de Software: da Teoria à Prática [Gusmão e Moura 2005a]. Esta

abordagem é similar à utilizada na ERIMG 2005, com a diferença na apresentação de um

vídeo sobre a ferramenta mPRIME Tool.
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Nestes eventos foram treinados mais de 180 alunos, que em sua maioria eram

graduandos dos cursos de Ciência da Computação e Bacharelado em Sistemas de Informação.

A segunda versão, que ainda se encontra em desenvolvimento, contempla o uso de

componentes de inteligência artificial, permitindo com isso uma maior agilidade no acesso às

informações sobre os riscos do ambiente, além de análise e reuso do conhecimento adquirido.

A versão Prata trata questões associadas às necessidades requeridas pela equipe de

gerentes, permitindo uma visão completa dos riscos no ambiente organizacional e subsidiando

a organização com informações de cunho estratégico.

A última versão – Ouro – apresenta uma visão integrada das demais versões e mais, o

tratamento das informações dos riscos do ambiente com uma visão da estratégia

organizacional.

A arquitetura foi definida para tratar o processo de Gerência de Riscos como um

conjunto de atividades e tarefas que geram informações úteis para a redução dos riscos do

ambiente organizacional e suas devidas particularidades [Agra e Souto 2005]. A principal

preocupação está em garantir a utilização de um processo de gerenciamento de riscos em um

ambiente de múltiplos projetos de desenvolvimento de software [Campos e Oliveira 2005].

Outra questão importante é que a mPRIME Tool segue as orientações do padrão de

qualidade para processos de Gestão de Riscos de acordo com o CMMI (Capability Maturity

Model), logo empresas que são certificadas ou que pretendem seguir este modelo, ao utilizar a

mPRIME Tool já estarão utilizando recomendações de todos os processos necessários.

A seguir serão apresentadas as características relacionadas ao desenvolvimento da

mPRIME Tool através do modelo proposto, arquitetura desenvolvida, requisitos essenciais e

funcionalidades.

6.2 Modelo e Arquitetura

Os ambientes de desenvolvimento de software têm evoluído bastante aumentando a

complexidade na execução de suas atividades e necessitando de um controle maior para a

garantia da satisfação dos objetivos definidos.

Dentro deste contexto a importância das atividades relacionadas ao gerenciamento dos

recursos do ambiente é peça chave para o sucesso organizacional. Para arcar com esta

responsabilidade gerentes de projetos, cada vez mais, precisam de métodos e ferramentas que

1.2.1.1.1.1.1.1 R
u
l
e
s
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suportem os processos de gestão e tratem as informações geradas facilitando a tomada de

decisão.

Considerando a importância da aplicação das práticas de gerenciamento de projetos,

uma das metas da Gerência de Riscos, para um modelo de domínio, é garantir que o maior

número de riscos seja identificado dentro de um domínio de aplicação específico, organizando

as informações e permitindo o reuso.

A metodologia de desenvolvimento usada para a construção da mPRIME Tool foi o

XP (eXtreme Programming), pois é uma metodologia ágil para equipes pequenas e médias

desenvolvendo software adequando-se às características desse projeto acadêmico [Jeffries et

al 2000].

A mPRIME Tool foi desenvolvida utilizando a plataforma .NET e encapsulada como

um COM (Component Object Model) Add-in para dinamicamente estender e controlar os

recursos do Microsoft Office Project 2003. Seguindo a arquitetura fornecida pelo Microsoft

Office para o desenvolvimento de Add-ins, a ferramenta mPRIME Tool é inicializada e

finalizada junto ao Host Application (Microsoft Office Project). Internamente a ferramenta foi

desenvolvida utilizando arquitetura de 3-camadas, de forma a melhor estruturar os dados, as

regras de negócio e a comunicação com o Host Application.

6.2.1 Requisitos
Esta seção apresenta os principais requisitos para a implementação da mPRIME Tool.

Inicialmente, buscando um melhor entendimento, os requisitos foram categorizados em três

grupos: básicos, de apoio à decisão e para gerenciamento de múltiplos projetos.

Identificação dos Requisitos
Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão

descritos, seguidos do identificador do requisito, como especificado a seguir:

[nome da subseção. identificador do requisito];

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia

com o identificador [RF001] – requisito funcional – ou [NF001] – requisito não-funcional – e

prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

Prioridade dos Requisitos
Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”,

“importante” e “desejável”.
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 Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento.

Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser

implementados impreterivelmente.

 Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de

forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se

não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

 Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do

sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos

desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja

tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Requisitos Básicos
A partir do modelo de processo mPRIME Process (capítulo 5) observa-se que a ferramenta

deve ter como objetivos: (i) fornecer ao gerente de múltiplos projetos informações

relacionadas aos riscos dos projetos e do ambiente, (ii) viabilizar a análise e tratamento dos

riscos dos projetos e do ambiente. Além disso, o gerente e sua equipe podem utilizar a

ferramenta como apoio no entendimento dos relacionamentos entre os riscos dos projetos do

ambiente.

Para permitir o gerenciamento efetivo dos riscos, a construção da mPRIME Tool foi

dividida em fases, devido ao complexo escopo, conforme Tabela 6.1.

De acordo com a Tabela 6.2, os requisitos foram distribuídos entre as versões Bronze

(B), Prata (P) e Ouro (O), respectivamente. Os requisitos básicos estão associados às

atividades de gerenciamento de riscos, conforme Seção 2.4.

Requisitos de Apoio à Decisão
Para a obtenção de maiores benefícios na integração entre as atividades de planejamento de

projetos (Microsoft Project) e as atividades de gerenciamento de riscos se faz necessário a

emissão de relatórios que possibilitem a tomada de decisão por parte da gestão. Também é

importante disponibilizar meios de alerta para que os gerentes e equipes de desenvolvimento

tenham conhecimento dos riscos levantados no ambiente de projetos.

Requisitos para Gerenciamento de Múltiplos Projetos
De forma a permitir o gerenciamento de vários projetos em uma organização é necessário

disponibilizar acompanhamento, avaliação e controle dos riscos do ambiente. Além de

subsidiar a gerência com informações estratégicas do ambiente.
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Tabela 6.2 – Requisitos da mPRIME Tool

Requisito: Identificação de Riscos
B [RF001] Identificar Riscos Manualmente Essencial Desenvolvido
B [RF002] Identificar Riscos a partir do questionário definido pela

adaptação da Taxonomia
Essencial Desenvolvido

B [RF003] Identificar Riscos a partir da WBS do projeto Essencial Desenvolvido
B [RF004] Identificar Riscos a partir dos recursos do projeto Essencial Desenvolvido
B [RF005] Identificar Riscos com base na análise das atividades Essencial Desenvolvido
P [RF006] Templates Importante Desenvolvido
B [RF007] Evoluir Taxonomia Essencial Desenvolvido
P [RF008] Identificar Riscos no Ambiente Importante Modelado
Requisito: Análise Qualitativa de Riscos
B [RF001] Escolher Escala de Valores Cardinais para Impactos Essencial Desenvolvido
B [RF002] Evoluir Probabilidade e Impacto com Funções Essencial Desenvolvido
Requisito: Plano de Respostas aos Riscos
B [RF001] Definir Plano de Mitigação Essencial Desenvolvido
B [RF002] Definir Plano de Contingência Essencial Desenvolvido
B [RF003] Identificar Responsável pelo Risco Essencial Desenvolvido
P [RF004] Importar Responsáveis dos Contatos do Outlook Express Desejável Desenvolvido
P [RF005] Importar Responsáveis da Lista de Recursos Importante Desenvolvido
Requisito: Monitoração e Controle de Riscos
P [RF001] Executar Planos de Resposta para Risco a ser Mitigado Importante Desenvolvido
P [RF002] Executar Planos de Resposta para Risco a ser Evitado Importante Desenvolvido
P [RF003] Executar Planos de Resposta para Risco a ser Transferido Importante Desenvolvido
P [RF004] Executar Planos de Resposta para Risco Retido Importante Desenvolvido
B [RF005] Utilizar Filtros na Matriz de Riscos Essencial Desenvolvido
B [RF006] Ordenar a Matriz de Riscos Essencial Desenvolvido
B [RF007] Histórico do Risco Essencial Desenvolvido
P [RF008] Gerar Base de Regras para Tratamento e Respostas aos Riscos Desejável Modelado
Requisito: Comunicação dos Riscos no Ambiente
P [RF001] Enviar notificações por e-mail Importante Modelado
B [RF002] Gerar Relatórios Importante Desenvolvido
P [RF003] Comunicar Riscos no Ambiente Importante Modelado
P [RF004] Ontologia de Riscos Importante Desenvolvido
P [RF005] Evoluir Ontologia de Riscos Importante Modelado
Requisito: Classificação de Riscos de Projetos
P [RF001] Elaborar Perfil do Projeto Importante Desenvolvido
P [RF002] Gerar Base de Casos Importante Em Andamento
P [RF003] Identificar Riscos Comuns entre Projetos Importante Em Andamento
Requisito: Balanceamento de Projetos no Ambiente
O [RF001] Priorizar Projetos de acordo com os riscos Importante Modelado
O [RF002] Definição de Métricas e Indicadores de Desempenho Desejável Desenvolvido
O [RF003] Gerar Matriz de Projetos versus Riscos Importante Em Andamento

6.3 Avaliação pelo LAPS

A mPRIME Tool foi avaliada através do Módulo do Especialista do LAPS – Laboratório de

Avaliação de Produtos de Software44. Esta avaliação foi tema de Trabalho de Conclusão de

Curso desenvolvido no Centro de Informática [Maravitch 2005].

44 LAPS na web: www.cin.ufpe.br/~laps
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O modelo de avaliação de produtos de software do LAPS é composto por um conjunto

de 12 (doze) módulos de avaliação. Um desses é o Módulo de Avaliação do Especialista.

A escolha da mPRIME Tool foi motivada pela área de aplicação da ferramenta –

Gerência de Riscos de Projetos de Desenvolvimento de Software – propícia a uma avaliação

mais criteriosa sobre os requisitos necessários e suficientes para a realização de um

gerenciamento de riscos eficiente.

6.3.1 Metodologia de Avaliação
De acordo com o LAPS, o módulo de Avaliação do Especialista tem como propósito verificar

a existência de possíveis problemas referentes à ausência de regras de negócio importantes no

contexto do sistema e funcionalidades que fogem ao escopo do software; como também

sugerir novas funcionalidades que agreguem valor ao produto.

Ainda de acordo com o módulo existe a necessidade da participação de um

especialista. O especialista no domínio de aplicação é um profissional especializado na área

objeto na qual será desenvolvido o software. Ele é um usuário-final que conhece as regras e

restrições relacionadas ao domínio de aplicação. Em meios científicos e tecnológicos, os

especialistas de domínio se comunicam um com os outros através de documentos, expressos

em algumas notações. No caso da mPRIME Tool um especialista voluntário na área de riscos

de projetos.

A elaboração do processo de avaliação foi realizada de forma a ser compatível com a

norma ISO/IEC 14598 e utilizando o modelo de qualidade descrito na norma ISO/IEC 9126.

A compatibilidade do processo com esses padrões internacionais permite o uso do mesmo

como instrumento de avaliação do Módulo de Análise do Especialista do LAPS [Maravitch

2005].

6.3.2 Características Avaliadas
A funcionalidade é uma característica do produto de software que está relacionada à

verificação da adequação do mesmo às necessidades dos usuários, através das funções

oferecidas.

Os objetivos da avaliação através de análise por especialista foram mapeados nesta

característica e em quatro de suas sub-características: Adequação, Interoperabilidade,

Acurácia e Conformidade Relacionada à Funcionalidade [Maravitch 2005].
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A adequação está relacionada ao grau de adequação do conjunto de funcionalidades

oferecidas pelo sistema às tarefas que os usuários necessitam realizar no dia a dia, verificando

se existem funções que fogem ao escopo do sistema ou que são necessárias e não se

encontram implementadas ou disponibilizadas.

A Interoperabilidade verifica se são oferecidas, de forma correta, funções que

permitam ao software interagir com outro sistema de forma adequada, caso necessário. Juntos,

os resultados das medições dessas duas sub-características permitem uma visão geral

indicando se as funcionalidades oferecidas pelo sistema, tanto a usuários como a outros

sistemas, estão de acordo com o necessário.

A Acurácia e a Conformidade tratam, respectivamente, da verificação de que os

efeitos produzidos pelo sistema estão corretos de acordo com o esperado e que o produto está

de acordo com as normas relacionadas às funcionalidades oferecidas, como por exemplo a

correta execução de regras de negócio. Uma vez que o especialista do domínio é um

profissional experiente que conhece a forma correta de funcionamento das atividades de

acordo com o contexto do negócio, há uma maior facilidade na descoberta de inadequações

relacionadas a estas duas sub-características. Juntos, os resultados dessas medições permitem

uma visão geral indicando se as funcionalidades oferecidas pelo sistema executam da forma

correta com relação ao domínio da aplicação [Maravitch 2005].

6.3.3 Resultados Obtidos
Para validar a utilização do método proposto foi definido conjunto de métricas para

dar suporte às medições coletadas durante a avaliação da mPRIME Tool pelo especialista. A

Tabela 6.3 apresenta as métricas utilizadas no experimento e seus respectivos níveis de

pontuação e valores satisfatório ou insatisfatório.

Tabela 6.3 – Níveis de Pontuação para as Métricas [Maravitch 2005]

Métrica Valores Insatisfatórios Valores Satisfatórios

Adequação da necessidade funcional Entre 0 e 0,7 Acima de 0,7

Adequação da existência funcional Entre 0 e 0,9 Acima de 0,9

Expectativa de acurácia Entre 0 e 0,7 Acima de 0,7

Capacidade de troca de dados Entre 0 e 0,8 Acima de 0,8

Conformidade de existência Entre 0 e 0,9 Acima de 0,9

Conformidade de comportamento Entre 0 e 0,9 Acima de 0,9
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O ambiente de execução do experimento foi preparado, procedendo-se a instalação do

software, providenciando a documentação necessária para os testes e munindo os

participantes das orientações necessárias. Em seguida, os cenários de teste foram executados

pelo especialista, acompanhado pelo coordenador da avaliação. A Tabela 6.4 apresenta o

valor obtido com a captura de cada métrica, através da coluna Nota, acompanhada de cada

situação atingida de acordo com a pontuação, indicado como satisfatória ou insatisfatória.

Tabela 6.4 – Resultados Obtidos [Maravitch 2005]

Métrica Nota Situação

Adequação da necessidade funcional 1 Satisfatória

Adequação da existência funcional 0,9 Satisfatória

Expectativa de acurácia 0,8 Satisfatória

Capacidade de troca de dados 1 Satisfatória

Conformidade de existência 1 Satisfatória

Conformidade de comportamento 1 Satisfatória

A versão avaliada da mPRIME Tool foi a versão Bronze (Tabela 6.2), logo os cenários

foram elaborados de forma a englobar as funcionalidades até então implementadas. Tais

cenários foram construídos buscando tornar sua execução motivante, credível e necessitando

um uso complexo do software.

6.4 Funcionalidades

Com o objetivo de facilitar o entendimento e compreensão das funcionalidades que compõem

a mPRIME Tool, esta seção está descrita na forma de um mini-tutorial passo-a-passo das

etapas envolvidas em sua utilização.

A mPRIME Tool foi definida para tratar o processo de Gerência de Riscos como um

conjunto de atividades e tarefas que geram informações úteis para a redução dos riscos do

ambiente organizacional [Campos e Oliveira 2005].

A mPRIME Tool tem como meta apoiar gerentes de projetos e equipes de

desenvolvimento nas atividades de Gerência de Riscos. É aderente ao modelo CMMI

(Capability Maturity Model Integration) contribuindo na qualidade do processo utilizado [SEI

2001], pois suporta as fases definidas por este modelo através de funcionalidades para a área

de processo de gerência de projetos.

A mPRIME Tool utiliza a mPRIME Ontology (Capítulo 4) como técnica de

identificação de riscos. Estão em estudos, outros componentes que contribuirão nas fases de
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monitoramento e controle. O uso da mPRIME Ontology favorecerá também, futuramente, a

definição de uma base de casos de projetos [Gusmão et al 2005] para garantir o reuso das

informações sobre os riscos associados a cada projeto do ambiente [Lins 2007].

As técnicas de Identificação de Riscos disponibilizadas na mPRIME Tool utilizam

lista de verificação (checklist), conforme Seção 4.4.2 – Estudo Experimental 2. Para tornar a

ferramenta mais eficaz e usável, a mPRIME Ontology foi associada às listas de verificação, de

forma que os riscos possam ser selecionados e relacionados ao projeto em análise.

Em executando a atividade Análise de Riscos, a mPRIME Tool permite a priorização

dos riscos de acordo com a probabilidade e o impacto de ocorrência do evento, gerando o grau

de exposição ao risco do projeto [PMI 2004]. A mPRIME Tool possibilita todo o

acompanhamento da análise dos riscos. Ao inserir um risco o gerente pode analisá-lo, tanto

qualitativamente como quantitativamente, através de porcentagens do impacto do risco no

projeto e da probabilidade de sua ocorrência.

Além disso, para facilitar a usabilidade do sistema, a mPRIME Tool, possui sistemas

de filtros que separam os riscos que são gerados pelo sistema e os que são inseridos pelo

gerente de projeto. Isto possibilita que o gerente de projeto sempre possa recorrer ao seu

próprio conjunto de riscos se necessário for, apesar da automatização.

Com base nas análises realizadas e relacionamentos dos riscos sugeridos para o

ambiente e incorporados pelo gerente no projeto em questão, a mPRIME Tool disponibiliza

através da árvore de riscos uma visão gráfica da situação, conforme apresenta a Figura 6.2. A

definição desta lista de riscos, e atividades associadas, possibilita o registro de critérios

subjetivos baseados na experiência da gerência e equipe de projeto, aumentando a memória

organizacional de projetos e conseqüente conhecimento sobre riscos.

A mPRIME Tool gera relatórios com a matriz de riscos facilitando a atividade de

Comunicação dos Riscos dentro da organização. O gerente de projeto poderá visualizar e

atualizar a matriz de riscos constantemente. Para simplificar tal atividade, a mPRIME Tool

permite ainda que o usuário aplique filtros e diferentes tipos de ordenação à matriz de riscos.

Inicialmente é possível a geração de três tipos de relatórios sobre os riscos: Risk Ranking, Risk

Tree, Risk Planning. Estes relatórios apresentam de formas distintas as informações dos riscos

avaliados.
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Figura 6.2 – mPRIME Tool: Matriz e Árvore de Riscos

No Monitoramento e Controle dos Riscos são utilizadas métricas que facilitam o

acompanhamento do grau de risco de um projeto durante sua execução, avaliando se o

gerenciamento dos riscos é efetivo ou não, como exemplo tem-se a exposição ao risco

(Equação 2.1).

A mPRIME Tool também permite que o usuário defina novos tipos de riscos, além dos

definidos na mPRIME Ontology. Como cada empresa possui uma política interna e um

processo de desenvolvimento, muitas vezes exclusivo, a mPRIME Tool possibilita que o

usuário defina novas classes e atributos de riscos de forma a adequar a lista inicial de riscos

disponibilizada a estas particularidades.

Já com relação ao Planejamento da Gestão de Riscos, a mPRIME Tool auxilia o

gerente do projeto a definir todo um plano estratégico para tratar cada um dos riscos de

acordo com o impacto dele no projeto ou no ambiente de múltiplos projetos. Evitando assim,

a transferência invisível de responsabilidades.

Este conjunto de atividades permite uma gestão do conhecimento dentro da empresa.

À medida que o gerente vai se tornando experiente dentro da empresa, melhor e mais madura

será a Gerência de Riscos.
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6.5 Situação Atual

Atualmente conjunto de requisitos da ferramenta mPRIME Tool encontra-se em

desenvolvimento, evoluindo a versão prata. As pesquisas estão direcionadas para a

modelagem dos componentes de inteligência artificial necessários para automatizar o reuso

das informações sobre os riscos dos projetos passados em novos projetos do ambiente e a

indicação das formas de tratamento dos riscos do ambiente.

As atividades de identificação, análise e priorização de riscos, incorporadas na

mPRIME Tool, encontram-se em estágio mais avançado. O projeto atual tem como objetivo

evoluir as funcionalidades da mPRIME Tool para atender aos macro-requisitos especificados

para o nível tático, ou seja, versão prata, conforme tabelas 6.1 e 6.2. Inclusive nova fase de

desenvolvimento da mPRIME Tool foi iniciada. A meta principal é revisar o modelo

arquitetural utilizado, os requisitos ora atendidos e rever os requisitos dos ambientes de

múltiplos projetos.

As funcionalidades recentemente disponibilizadas na mPRIME Tool são a métrica

Pontos de Risco, apresentada em Trabalho de Graduação do Centro de Informação (UFPE)

[Lopes 2005] e a definição do perfil de projetos no ambiente através do uso de Raciocínio

Baseado em Casos (RBC), Trabalho de Conclusão de Curso do Departamento de Sistemas

Computacionais da Escola Politécnica de Pernambuco – POLI [Lins 2007].

A métrica Pontos de Risco foi definida com base nas métricas de Pontos por Função e

Pontos por Casos de Uso. Muito embora essas métricas tratem questões associadas a tamanho

de software, a Pontos de Risco está preocupada em identificar o grau de complexidade do

projeto pela quantidade de riscos levantados.

O uso de técnica de inteligência artificial RBC foi definida para apoiar a identificação

e análise de riscos de projetos presentes com base em avaliações de situações de projetos

passados. Uma versão freeware da mPRIME Tool encontra-se disponibilizada na Internet45

para uso contemplando um conjunto de funcionalidades que permitem a identificação e

análise de riscos.

6.6 Resumo do Capítulo

Este capítulo apresentou a mPRIME Tool – ferramenta de gestão de riscos, através de seus

requisitos essenciais, modelo e arquitetura, funcionalidade e estudos experimentais.

45 mPRIME Tool na web: www.suppera.net
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CAPÍTULO 7
ESTUDO DE CASO E ESTUDOS EXPERIMENTAIS

Após o estabelecimento das bases da Gestão de Riscos para Ambientes de Múltiplos Projetos

através do uso de abordagens semi-quantitativas um estudo de caso foi planejado e executado

para avaliar o modelo de processo mPRIME Process.

Este capítulo tem a finalidade de apresentar uma aplicação do modelo de processo

mPRIME Process em ambientes reais de múltiplos projetos. Para a utilização do modelo

nestes ambientes foi desenvolvida metodologia para a aplicação do modelo e avaliação dos

resultados obtidos.

Durante a realização do estudo de caso a mPRIME Tool também foi utilizada através

de estudos experimentais com a finalidade de avaliar as funcionalidades até então

implementadas.

Na condução do estudo de caso, o autor utilizou a metodologia de avaliação – Seção

7.1 – contribuição desta tese, desenvolvida especificamente para este trabalho. O estudo de

caso foi realizado de maio a dezembro de 2006. Nas seções 7.2 e 7.3, é apresentado o

contexto de implantação e os resultados obtidos na condução do estudo de caso,

respectivamente. Ao final, na Seção 7.4, são disponibilizadas algumas considerações finais

sobre os resultados obtidos.

7.1 Metodologia para Avaliação do mPRIME Process

Para conduzir a realização do estudo de caso, com o objetivo de avaliar as atividades

propostas no mPRIME Process e não interferir no ambiente em estudo foi elaborada

metodologia. O planejamento das atividades objetivou a realização do estudo de caso e

avaliação dos resultados.

A metodologia é composta por 3 (três) fases a saber:

 Análise do Ambiente Organizacional – identifica as atividades de gerenciamento

realizadas pela organização, promove o estudo de viabilidade de execução do

mPRIME Process e permite o conhecimento da equipe sobre gerenciamento de

riscos.
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 Execução do Processo – disponibiliza para a equipe de avaliação (participantes da

organização e pesquisador) as informações necessárias para a condução do estudo

de caso.

 Avaliação dos Resultados – captura as informações e analisa os resultados

alcançados.

É importante lembrar que não foi definida uma metodologia de implantação,

necessária para um processo institucionalização do mPRIME Process, pois este não foi o

objetivo.

Através da Figura 7.1 pode ser visualizado o diagrama de atividades proposto para

metodologia de avaliação do mPRIME Process. Ressalta-se que o estudo de caso foi realizado

em tempo hábil, ainda que algumas das atividades tenham sido simuladas.

Figura 7.1 – Diagrama de Atividades da Metodologia de Validação

A metodologia foi concebida unicamente para as atividades de avaliação do mPRIME

Process em ambiente real de múltiplos projetos de desenvolvimento de software. Nada

impede, no entanto, que possa ser reestruturada para suportar a implantação do mPRIME
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Process. Muito embora as atividades estejam apresentadas em uma execução seqüencial, as

mesmas podem ser sobrepostas ou executadas iterativamente.

O conjunto de atividades proposto é realizado pela equipe de avaliação. As seções

seguintes tratam especificamente sobre cada uma das fases e os fluxos de trabalhos definidos.

7.1.1 Fase de Análise do Ambiente Organizacional
Em toda organização, seja de pequeno, médio ou grande porte, é parte da rotina de trabalho

diário a execução de conjunto de projetos, através da aplicação de um conjunto de processos

de negócios definidos ou não.

Atualmente a definição de processos organizacionais segue um conjunto de regras e

normas que favorecem a adequação desses processos aos critérios de qualidade de software

adotados. Muitas organizações ainda não possuem uma formalização desses conceitos

diretamente, ou seja, a definição e institucionalização de um processo definido.

A finalidade desta fase é diagnosticar o ambiente através do estudo dos recursos

humanos integrantes, documentação gerada, informações de projetos passados, processos

utilizados e projetos em execução.

Esta fase é composta pelos conjuntos de atividades:

 Diagnosticar a Situação Atual da Organização – objetiva aferir através de

entrevistas, aplicação de questionários e leitura da documentação dos projetos e

processos organizacionais, a situação atual da organização na prática de

gerenciamento de riscos.

 Estabelecer os Objetivos da Execução do Processo – objetiva definir os

principais objetivos e metas, através de detalhamento das atividades, para a

execução do processo no ambiente organizacional, uma vez que sua situação de

gerenciamento de riscos é conhecida.

 Elaborar o Plano de Execução do Processo – objetiva elaborar o planejamento

das atividades associadas à execução do processo no ambiente organizacional. Em

paralelo, as atividades de planejamento da comunicação e a capacitação dos

envolvidos também são definidas.

Diagnosticar a Situação Atual da Organização
Esta macro-atividade está pautada na aplicação de questionários e na realização de entrevistas

entre as partes envolvidas com a finalidade de coletar informações do ambiente e sobre os

processos de negócio utilizados no ambiente de múltiplos projetos, em particular o processo
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de gerenciamento de riscos. A Figura 7.2, a seguir, descreve o fluxo das atividades

necessárias, seus passos e os responsáveis pela execução.

Figura 7.2 – Diagnosticar a Situação Atual da Organização

Acesso e leitura da documentação dos processos e projetos da empresa também são

relevantes para o conhecimento da política de gerenciamento da organização. Com a

compilação destes dados são visualizadas informações do ambiente e abre-se a possibilidade

de avaliar a maturidade inicial do processo de Gerência de Riscos Organizacional.

O objetivo principal é poder entender os processos organizacionais já utilizados e

definir a melhor forma, de acordo com a viabilidade, da implantação do mPRIME Process.

Estabelecer os Objetivos da Execução do Processo
A compilação dos dados levantados permite visão mais precisa da situação da organização, no

que tange a utilização de processos de gerenciamento de riscos em seu ambiente. Desta forma,

é possível definir quais são os objetivos e metas da execução do processo neste ambiente,

como mostra a Figura 7.3.

Elaborar o Plano de Execução do Processo
De posse das informações sobre a maturidade organizacional em gerenciamento de riscos, dos

objetivos para a execução do processo e dos riscos associados a esta execução é elaborado o

plano de execução.

A ênfase está na definição da forma de execução do processo, na comunicação entre os

participantes e na necessidade de capacitação, conforme mostra a Figura 7.4.
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Figura 7.3 – Estabelecer Objetivos da Execução do mPRIME Process

Figura 7.4 – Elaborar o Plano de Execução do mPRIME Process

7.1.2 Fase de Execução do Processo
Uma vez conhecido o ambiente e diagnosticada sua situação atual, inicia-se a fase de

execução do processo onde o foco será a instanciação do mPRIME Process, a identificação e

escolha dos projetos para execução do estudo de caso e a avaliação do esforço da execução

através de uma análise dos envolvidos e dos resultados obtidos, conforme mostra a Figura 7.1.

Esta fase é composta pelos conjuntos de atividades:

 Selecionar Projetos do Ambiente – objetiva identificar e escolher conjunto de

projetos para a execução do processo.

 Instanciar o mPRIME Process – objetiva adaptar o processo às necessidades

organizacionais identificadas.
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 Avaliar o Esforço da Execução do Processo – objetiva analisar os resultados

obtidos pelos membros participantes ao final da execução do processo, no

conjunto de projetos selecionados.

Selecionar Projetos do Ambiente
Os efeitos de utilização do mPRIME Process serão visualizados com a execução dos projetos

selecionados. A escolha dos projetos e o momento de colocá-los em prática são fatores

críticos de sucesso do estudo de caso.

As atividades realizadas pela equipe de avaliação para a seleção dos projetos é

visualizada na Figura 7.5.

Figura 7.5 – Selecionar Projetos do Ambiente

Instanciar o mPRIME Process
Com o plano de execução definido (Seção 7.1.1) procede-se a atividade principal desta fase

que é a instanciação do mPRIME Process, conforme Figura 7.6.

A preocupação reside na aderência do mPRIME Process ao processo organizacional,

identificação dos riscos e oportunidades relacionadas, seleção das ferramentas e técnicas e

compilação das informações.

Avaliar o Esforço da Execução do Processo
Ao encerrar os projetos analisados, ou a documentação sugerida, é importante avaliar os

resultados obtidos pelos membros da equipe de avaliação (participantes e pesquisador), de

acordo com o fluxo de trabalho apresentado na Figura 7.7.

As experiências e as opiniões capturadas sobre mPRIME Process devem ser

documentadas, relatando quais foram as dificuldades encontradas durante a execução, qual o

suporte oferecido em termos de ferramentas, treinamentos e consultorias, qual o envolvimento
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das instâncias de gerência superior e quais os reais ganhos para a organização com a aplicação

do processo.

Figura 7.6 – Instanciar o mPRIME Process

Figura 7.7 – Avaliar o Esforço da Execução do mPRIME Process
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7.1.3 Fase de Avaliação dos Resultados
A última fase trata das atividades relacionadas ao processo de avaliação dos resultados

obtidos com vistas a uma melhoria contínua das atividades propostas para o mPRIME

Process, de acordo com a Figura 7.1.

Realizar a Melhoria do Processo
Concluída a execução do mPRIME Process no ambiente, as informações levantadas,

conforme Seção 7.1.2, são analisadas. A partir das lições aprendidas com a execução do

processo, propostas de alterações podem ser concebidas para o mPRIME Process com vistas a

uma melhoria contínua das atividades definidas, como apresenta a Figura 7.8.

A integração da indústria e da academia é vital para o desenvolvimento, validação e

evolução de novas tecnologias – processo de gerenciamento de riscos, gerando uma base de

conhecimento que fornece suporte à evolução e reutilização dessas tecnologias em diversos

contextos e projetos.

Figura 7.8 – Realizar Melhoria do Processo

Nas seções seguintes será apresentado o estudo de caso de avaliação do modelo de

processo proposto – mPRIME Process.

7.2 Estudo de Caso

O estudo de caso aqui relatado foi realizado na Agência Estadual de Tecnologia da

Informação – ATI46, empresa pública de Tecnologia da Informação e Comunicação ligada ao

Governo do Estado de Pernambuco.

A empresa possui 37 anos de existência, 500 funcionários e desenvolve diversos

serviços de tecnologia, entre os quais desenvolvimento de software, para os principais órgãos

46 ATI na web: www.ati.pe.gov.br
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públicos do Governo do Estado de Pernambuco. A empresa está passando por uma

reestruturação de seus processos de gestão com a ênfase em gestão organizacional,

governança e vários de seus departamentos estão tendo processos de negócio e gerenciamento

implantados.

O estudo de caso foi desenvolvido na Gerência de Normatização e Desenvolvimento

do Governo Digital (UDG) do Estado de Pernambuco que tem como principais atribuições o

desenvolvimento de software e manutenção evolutiva dos sistemas legados do Estado.

Os papéis e responsabilidades estão bem caracterizados e definidos dentro da Gerência

de Normatização e Desenvolvimento do Governo Digital:

 Gerência de Projetos e Desenvolvimento – Coordenação técnica e administrativa;

 Gerência de Qualidade de Software – Planejamento e gestão de todas as atividades

de garantia e controle de qualidade, incluindo revisões e testes;

 Gerência de Testes – Planejamento do processo de testes;

 Gerência de Medição e Análise – Desenvolvimento e manutençãoda capacidade de

medição utilizada no apoio às necessidades de informações gerenciais da unidade;

 Gerência de Configuração – Configuração dos produtos de trabalho selecionados

que compõem as baselines em um determinado ponto no tempo;

 Gerência de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Apoio à execução do

projeto;

 Gerência de Implantação de Sistemas – Definição das estratégias de implantação;

 Administração de Banco de Dados – Administração dos ambientes de testes,

homologação e produção.

O estudo de caso analisou 28 projetos relacionados ao Sistema SG.Net – Sistema de

Gestão de Governo, importante ferramenta de gestão pública para o Estado de Pernambuco.

7.2.1 Metodologia de Trabalho
Para a aplicação da metodologia de avaliação do mPRIME Process foi utilizada a técnica de

pesquisa-ação em um caso único. Segundo Thiollent [Alves-Mazzotti e Gewandsznajder

1999], a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa com base empírica, que é concebida e realizada

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, que no

caso em estudo é a melhoria do gerenciamento de riscos nas atividades da Gerência de

Normatização e Desenvolvimento do Governo Digital do Estado de Pernambuco.
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Ainda de acordo com Thiollent, neste tipo de pesquisa, os pesquisadores e os

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo

cooperativo ou participativo. Neste estudo de caso, o pesquisador está envolvido diretamente

na implementação como o gerente e analista de riscos do ambiente, interagindo com o objeto

de estudo, entrando com as informações e observando o impacto de sua implementação

juntamente com os demais participantes, que é outra característica da pesquisa-ação de acordo

com Bryman [Fachin 1993, Victoria et al 2000].

A coleta de dados foi feita por meio da técnica de observação participante aberta, uma

vez que o pesquisador toma parte dos eventos que está estudando e tem a permissão da

empresa para observar, entrevistar e influenciar no ambiente de trabalho em estudo [Alves-

Mazzotti e Gewandsznajder 1999].

Os dados coletados durante o estudo de caso foram analisados, permitindo algumas

conclusões sobre como o mPRIME Process ajuda a melhorar o gerenciamento de riscos em

ambientes de múltiplos projetos.

7.2.2 Avaliação do mPRIME Process
Durante a realização do estudo de caso, alguns problemas foram identificados e, dentro das

possibilidades, tratados. Alguns resultados positivos foram alcançados.

Visando facilitar a compreensão das atividades realizadas para a avaliação do

mPRIME Process, no ambiente de estudo de caso, esta seção é descrita na forma de um

tutorial passo a passo das fases da metodologia de avaliação utilizada.

Os principais riscos identificados no início do estudo de caso estavam ligados ao

déficit de profissionais da gerência, à necessidade de padronização de processos versus às

particularidades de cada negócio, à assimilação do conhecimento pelos participantes, à

sobrecarga de atividades e, a principal preocupação, a de que o mPRIME Process não

atendesse às reais necessidades de operação da empresa, conforme retrata as tabelas 7.1 e 7.2.

7.3 Análise do Ambiente Organizacional

O ambiente da Gerência de Normatização e Desenvolvimento do Governo Digital47 foi

avaliado, ou seja, profissionais foram entrevistados, processos de negócios analisados e o

47 A partir deste momento a Gerência de Normatização e Desenvolvimento do Governo Digital será chamada apenas de “unidade”.
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diagnóstico foi positivo para a aplicação do mPRIME Process, muito embora a unidade

estivesse passando por uma revisão de seus processos internos.

A ATI não tem certificação de seus processos internos, como CMMI ou mesmo ISO,

mas o processo de negócio definido e em operação, para a unidade, onde foi desenvolvido o

estudo de caso, é uma composição desses e outros padrões e modelos da área de qualidade de

software, sendo rigorosamente seguido. Apresenta como dificuldade a despadronização dos

artefatos gerados.

7.3.1 Objetivos
A aplicação prática do mPRIME Process, modelo de processo proposto nesta tese, tem como

principais objetivos os seguintes aspectos:

 Utilizar o mPRIME Process no gerenciamento de riscos dos múltiplos projetos de

desenvolvimento de software para avaliação dos riscos do ambiente destacando os

benefícios das atividades e artefatos definidos;

 Analisar a utilidade e a aderência do mPRIME Process, do ponto de vista da

equipe de avaliação (pesquisador e participantes), para o gerenciamento de riscos

em ambientes de múltiplos projetos; e

 Utilizar a mPRIME Tool como ferramenta de gestão de riscos do ambiente em

estudo, avaliando suas funcionalidades, até então desenvolvidas, no apoio ao

gerenciamento de riscos nos ambientes de múltiplos projetos.

7.3.2 Escopo
No total foram 7 meses de trabalho no estudo de caso desta tese. O planejamento do estudo de

caso foi iniciado em maio de 2006. Durante um mês foram realizadas atividades de

conhecimento do ambiente organizacional e a definição do planejamento do estudo de caso.

O planejamento da execução do mPRIME Process para a unidade durou até junho de

2006, que foi o período em que as atividades de instanciação começaram a ser executadas

formalmente pelas equipes dos projetos.

No contexto do estudo de caso, a necessidade de implantação de um processo de

gestão de riscos surgiu após um tempo de utilização do processo de desenvolvimento da

unidade, o qual foi iniciado em dezembro de 2005. Alguns meses após de utilização do

processo, uma vez que utilizavam serviços passaram a surgir necessidades de informação para

se entender em termos quantitativos os benefícios da utilização do processo para a construção
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e manutenção dos projetos e produtos da empresa, além de verificar se o mesmo estava

adequado à realidade da empresa. Outro fator motivador para a implantação do mPRIME

Process foi o fato de que a taxa de defeitos dos seus produtos era constantemente questionada

pelos seus clientes, além do recebimento de grande quantidade de solicitações de mudanças e

a empresa não sabia em termos quantitativos o quanto a mesma não era satisfatória. Além

disso, a empresa estava passando por grandes dificuldades para identificar os projetos viáveis

devido principalmente à ausência de dados históricos. Normalmente, após a conclusão dos

seus projetos, não era possível identificar os esforços e produtividade reais dos mesmos.

7.4 Execução do Processo

Após a análise do ambiente, de posse dos objetivos definidos para a avaliação do mPRIME

Process, foi elaborado planejamento48 das atividades requeridas, capacitação dos participantes

e levantamento dos riscos e oportunidades do ambiente, conforme Figura 7.9.

Figura 7.9 – Planejamento das atividades de avaliação do mPRIME Process

48 O planejamento foi desenvolvido através da ferramenta MS Project versão 2003, em inglês, requisito da mPRIME Tool.
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7.4.1 Caracterização dos Projetos
O estudo de caso analisou 28 projetos relacionados ao Sistema SG.Net – Sistema de Gestão

de Governo, importante ferramenta de gestão pública para o Estado de Pernambuco. Desses

apenas 16 foram selecionados.

Os projetos foram selecionados com base nos seguintes critérios:

 Projetos gerenciados pela unidade, que foi a unidade piloto para a implantação das

atividades de gerenciamento de riscos em ambientes de múltiplos projetos;

 Prazo de execução dos projetos suficiente para a execução do mPRIME Process

por um tempo satisfatório para a realização do estudo de caso.

As equipes destes projetos eram lideradas por um gerente de projeto e compostas por

um analista e um grupo de três desenvolvedores. Todas as equipes tinham apoio das demais

gerências formadas por profissionais das áreas de qualidade de software e banco de dados.

A grande maioria dos recursos humanos que compõem a unidade são profissionais

qualificados. De um total de 10 profissionais que atuam na área de gerência: três têm

Mestrado em Ciência da Computação, dois têm certificação introdutória e de avaliador do

MPS.BR, um têm certificação Project Management Professional (PMP) do Project

Management Institute (PMI) e os demais têm especialização na área de Tecnologia da

Informação.

Os projetos foram categorizados em 6 grandes áreas: Jurídicos e Administrativos;

Educacionais; Planejamento e Finanças; Recursos Humanos; Controle e Segurança; Materiais,

Patrimônio e Engenharia.

7.4.2 Planejamento e Capacitação
Para facilitar a avaliação, a fim de alcançar o sucesso do estudo de caso, os objetivos

definidos foram descritos com base no método GQM [Sommerville 2003]:

Analisar a utilização do mPRIME Process no gerenciamento de riscos de

múltiplos projetos de desenvolvimento de software com o objetivo de avaliar o

uso e a continuidade do desenvolvimento com referência às oportunidades e

dificuldades encontradas na sua utilização, através do ponto de vista do

pesquisador e dos participantes, no contexto do gerenciamento de múltiplos

projetos de desenvolvimento de software.
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Uma vez que a equipe envolvida, composta por dez profissionais, tinha profundo

conhecimento na área de gestão e qualidade de software, apenas os conceitos específicos

sobre a gestão de riscos foram necessários, bem como uma rápida apresentação e explicação

do mPRIME Process.

A capacitação da equipe de avaliação ocorreu em duas sessões distintas de 2 horas

cada. Na primeira sessão foram tratados os conceitos fundamentais da Gerência de Riscos,

sendo utilizados como referência o Guia PMBOK [PMI 2004] e o CMMI (nível 3) [SEI

2001]. Na segunda, o mPRIME Process foi apresentado. Adicionalmente, durante o estudo de

caso, sessões individuais foram ministradas para os gerentes de projetos.

O estudo de caso foi desenvolvido sob a ótica do pesquisador e dos demais membros

participantes da equipe de avaliação.

Riscos Identificados para a execução do Estudo de Caso

De acordo com as boas práticas de gerenciamento de projetos é preciso identificar os riscos

como estratégias de prevenção. Desta forma, para a efetiva execução e avaliação do mPRIME

Process foram levantados riscos. Os riscos foram identificados do ponto de vista do

pesquisador e da equipe de participantes, de acordo com a Tabela 7.1.

Tabela 7.1 – Lista de Riscos e Oportunidades Identificados

ID Riscos
RI01 Impactos na Operação da Empresa
RI02 Equipe de Projetos Distribuída
RI03 Falta de Motivação
RI04 Participantes Pouco Assistidos
RI05 Frustação de Expectativas
RI06 Despadronização dos Artefatos do Processo de Gestão de Projetos do Ambiente
RI07 Pouco tempo para Capacitação dos Participantes
RI08 Processo de Gestão de Riscos Incipiente na Empresa

7.4.3 Projetos Selecionados
Os projetos selecionados foram projetos de manutenção evolutiva, onde os sistemas que

integram o SG.Net, em operação no Estado de Pernambuco, são evoluídos a partir da

reengenharia da tecnologia utilizada e inclusão de novas funcionalidades, de acordo com as

demandas solicitadas pelos clientes.

Os projetos possuíam um planejamento individualizado, pois seus escopos eram

distintos. As equipes dos projetos eram divididas em sub-equipes nas quais estavam alocados

especialistas de cada disciplina. Havia uma sub-equipe de testes, uma sub-equipe de

administradores de banco de dados, uma sub-equipe de desenvolvedores, uma sub-equipe de
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analistas e uma sub-equipe de qualidade. Dentro da sub-equipe de qualidade estava um

profissional da área de qualidade e outro responsável pela medição dos indicadores do

progresso.

Cada sub-equipe era coordenada por um membro que tratava de detalhar e distribuir as

tarefas da sua sub-equipe entre os recursos da sua sub-equipe. Cada coordenador reportava as

suas atividades ao gerente do projeto correspondente.

Os projetos foram categorizados em 6 grandes áreas:

 Jurídicos e Administrativos – projetos relacionados a contratos e convênios,

controles de logística, protocolo, serviços gerais, infra-estrutura, etc;

 Educacionais – projetos relacionados à abertura e encerramento de matrícula,

controle de material didático e alimentação escolar, suporte a pesquisa e produção

pedagógica, etc;

 Planejamento e Finanças – administração orçamentária e financeira, informações

gerenciais, etc;

 Recursos Humanos – administração de concursos, capacitações, estágios, etc.

 Controle e Segurança – perfis de acesso e segurança dos sistemas; e

 Materiais, Patrimônio e Engenharia – bens patrimoniais, compras e estoque,

administração de obras.

O tempo de duração médio de cada projeto é de 7 meses e o maior período registrado,

até o momento, foi 10 meses. Como exemplo, o ABP –projeto responsável pela evolução do

sistema de Administração dos Bens Patrimoniais – categoria administrativo – tinha como

objetivo aperfeiçoar o controle interno dos processos relacionados à administração do

patrimônio de bens móveis e imóveis, com um cronograma de 7 meses e uma equipe de 5

profissionais.

7.5 Instância do mPRIME Process

De uma forma geral, todas as atividades do mPRIME Process foram instanciadas. A seguir

serão apresentados os relatos dos das fases e suas respectivas atividades

7.5.1 Atividades da Fase de Concepção
O primeiro conjunto de atividades executadas foram as da Fase de Concepção, nesse apenas

a atividade Estabelecer Políticas da Gerência de Riscos (AG.1.6) não foi

executada integralmente, pois a grande quantidade de informações sobre as regras e
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procedimentos precisavam ser analisadas e compiladas, conforme discutido com os gerentes

de projetos e gerente de qualidade, o que demandaria um esforço muito grande que

certamente extrapolaria o prazo definido para a realização do estudo de caso. Desta forma, a

atividade foi adaptada e um conjunto mínimo de informações foi definido inicialmente

como as Políticas da Gerência de Riscos da unidade.

 Pacote de Trabalho “Definir Estratégia da Gerência de Riscos do Ambiente”

As equipes dos projetos não possuíam conhecimento suficiente para a definição e

elaboração de um conjunto de estratégias para o gerenciamento de riscos em ambiente de

múltiplos projetos, mas mesmo assim participaram das reuniões e fizeram sugestões e

argumentações pertinentes para a concepção.

A atividade mais crítica deste pacote de trabalho foi Definir Parâmetros

(AG.1.1), ocasionando mais problemas, pois as equipes constantemente não entravam em

consenso para a definição dos parâmetros necessários ao gerenciamento dos riscos. A solução

foi trabalhar com grupos focais [Alves-Mazzotti e Gewandsznajder 1999, Victoria et al 2000],

sendo criados então dois grupos: no primeiro, profissionais com maior experiência

profissional e no segundo, qualificação acadêmica.

Dentro dos trabalhos dos grupos um dos pontos mais discutido foi como definir os

níveis de tolerância organizacional aos riscos. Esses níveis são elaborados com base nas

categorias e respectivos tipos de riscos (Tabela 7.2). Inclusive porque este foi um conceito

totalmente novo para os participantes. A escala de Tolerância definida é apresentada na

Tabela 7.3.

Tabela 7.2 – Categorias e Tipos de Riscos do Ambiente e dos Projetos

Categorias Tipos de Riscos Descrição
Infra-estrutura equipamentos, espaço utilizado,
Organizacionais políticas e decisões organizacionais
Gerenciamento Múltiplos Projetos processo de gerenciamento do ambiente

Ambiente

Indicadores de Tomada de Decisão diretrizes estratégicas
Comunicação Formal, informal e espontânea
Técnico Requisitos e funcionalidades dos sistemas
Aquisição Terceirização, contratos, fornecedores

Projeto

Pessoal Capacitação, fatores motivacionais, conflitos

O mPRIME Process sugere que os valores determinados para os níveis de

probabilidade de ocorrência e impacto do riscos nos ambientes de múltiplos projetos sejam,

em torno de 10% maiores do que os utilizados para os projetos individualmente. A motivação
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é o nível de graduação, pois quando um risco do ambiente for analisado com “Alto” ou

“Muito Alto” servirá como alerta, acarretando ações de controle nos projetos.

Tabela 7.3 – Níveis de Tolerância aos Riscos do Ambiente e dos Projetos

Descrição dos Níveis Risco Tolerância
Ambiente 0,41 até 0,70Muito Baixa

Projeto 0,37 até 0,64
Ambiente 0,18 até 0,40Baixa

Projeto 0,17 até 0,36
Ambiente 0,05 até 0,17Moderada

Projeto 0,04 até 0,16
Ambiente 0,004 até 0,04Alta

Projeto 0,004 até 0,04
Ambiente >= 0,0027Muito Alta

Projeto >= 0,0025

O mPRIME Process indica a realização de reuniões quinzenais e objetivas, podendo

ser realizadas no formato de workshop entre os profissionais envolvidos nas atividades do

ambiente de múltiplos projetos.

 Pacote de Trabalho “Identificar Riscos do Ambiente”

O processo de gerenciamento de riscos da unidade orientava as equipes a levantar os

riscos dos projetos com base em listas de verificação que havia tempo não eram atualizadas.

Inicialmente foi sugerida uma atualização das listas de verificação, no que diz respeito

a origens e fatores de riscos e segmentação por fase do processo, conforme Tabela 7.4. O

trabalho transcorreu tranquilamente, pois as equipes ficaram bastante motivadas a identificar

os riscos do ambiente. Em segundo lugar foi implantada a técnica de brainstorming, que

passou a ser realizada através de reuniões da equipe e da gerência.

Tabela 7.4 – Lista de Verificação – Identificação de Fatores de Riscos

Elemento Descrição
Domínio Área de realização do projeto (categoria)
Identificador Seqüência numérica associada ao fator
Categoria Categoria de risco definida
Fator de Risco Nome da área de risco
Risco Muito Baixo Características dos riscos que o associam como muito baixo
Risco Baixo Características dos riscos que o associam como baixo
Risco Médio Características dos riscos que o associam como médio
Risco Alto Características dos riscos que o associam como alto
Risco Muito Alto Características dos riscos que o associam como muito alto
Classificação Nível do risco (muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto)
Não se aplica O fator de risco não se aplica para o projeto em análise

Verificação Posterior Não tem informações suficientes para classificar o risco. Fazer revisão posterior.
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O modelo do artefato utilizado para a identificação dos riscos pode ser visualizado na

Figura 7.10 através de planilha eletrônica, de acordo com o conjunto de elementos definidos

na Tabela 7.4.

Figura 7.10 – Template Lista de Identificação de Riscos

Outra forma sugerida foi reutilizar as informações de projetos passados, uma vez que

existe, no ambiente, classificação dos projetos e informações primárias sobre os riscos

armazenadas. A sub-equipe de banco de dados e a gerência de projetos desenvolveram uma

estruturação inicial para o armazenamento e reuso dessas informações.

A identificação dos riscos era muito primária e continha apenas informações sobre o

identificador e a descrição do risco. Não havia o acompanhamento dos riscos, muito embora

no processo de gerenciamento definido existisse uma orientação para esta atividade.

Durante a realização do estudo de caso, a mPRIME Tool foi utilizada como ferramenta

de apoio ao gerenciamento de riscos. Inclusive não existia ferramental definido na unidade.

Estudo Experimental 1: A mPRIME Tool foi utilizada durante o transcorrer desta

atividade para a identificação dos riscos do projeto ABP, em análise no ambiente.

Inicialmente foram transportadas as listas dos riscos já identificados (através das listas

de verificação) e depois utilizadas as técnicas de questionário e mPRIME Ontology,

disponibilizadas na mPRIME Tool, para avaliação dos riscos e identificação de outros até

então não percebidos.
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A lista inicial de riscos era composta por 7 fatores, após a utilização das técnicas da

mPRIME Tool a lista foi validada e passou a conter 15 fatores de risco, conforme Figura 7.11.

Figura 7.11 – Identificação de Riscos através da mPRIME Tool

 Atividade “Classificar Projetos do Ambiente”

Esta atividade apenas foi revista, pois no ambiente os projetos estavam muito bem

classificados, conforme mencionado anteriormente. Dentro deste contexto, o projetos foram

apenas revistos e a atividade adaptada.

 Atividade “Associar Projetos de acordo com os Riscos do Ambiente”

Esta atividade demandou bastante esforço, pois nenhum participante das equipes,

incluindo os gerentes de projetos, havia realizado algo parecido anteriormente.

A primeira dificuldade encontrada foi no tocante às categorias de riscos definidas para

o ambiente – infra-estrutura, organizacionais e comunicação – e as categorias de riscos

elaboradas para cada classe de projeto – negócios, técnico, pessoal, aquisição e comunicação.

A solução encontrada foi analisar os riscos do ambiente por categoria de projetos, depois

analisar o ambiente e consolidar as listas de riscos. Outra dificuldade foi a ausência de uma

ferramenta de automatização. A quantidade de riscos listados estava muito alta, logo,

juntamente com os gerentes de projetos e o gerente de qualidade, foi definido que cada

projeto teria uma lista com até 15 riscos, pois a matriz de riscos ficaria com até 10 riscos.
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Esta atitude traz um alto grau de risco para o ambiente, mas estava-se diante de uma

situação, onde:

 as listas de riscos estavam desatualizadas;

 não existia ferramenta de suporte; e

 o tempo para execução do estudo de caso era limitado.

Estudo Experimental 2: Como suporte para o levantamento dos riscos foi utilizada a

mPRIME Tool, através do uso da mPRIME Ontology, um grande conjunto de riscos foi

enumerado. Um fato interessante, que merece relato, é que as categorias de riscos definidas na

mPRIME Ontology diferem das categorias definidas (pesquisador e participantes) para o

ambiente, pois era preciso estar aderente ao processo de gestão de projetos definido, mesmo

assim um conjunto de riscos foi identificado igualmente.

7.5.2 Atividades da Fase de Elaboração
Em seguida as atividades inerentes a Fase de Elaboração foram realizadas, com exceção da

atividade Atualizar Perfil do Projeto, pois os projetos do ambiente estavam muito

bem caracterizados, inclusive com lista de riscos associada.

 Pacote de Trabalho “Analisar e Priorizar Riscos do Ambiente”

Conforme mencionado anteriormente a identificação dos riscos era incipiente,

inclusive sem a preocupação com categorias ou tipos de riscos, muito menos com a definição

das origens. Foi proposto um template para o desenvolvimento da Matriz de Riscos do projeto

e do ambiente de projeto [Gusmão 2006a], conforme Figura 7.12.

Esta atividade foi a que levou maior tempo para conclusão. Os participantes tiveram

bastante dificuldade de projetar a probabilidade de ocorrência e o impacto para os riscos do

projeto e os do ambiente de projetos, através das escalas desenvolvidas na fase de concepção.

Mesmo o gerente de projetos, com sua experiência de mais de 20 anos, apresentou dúvidas e

dificuldades.

Outro problema foi a priorização dos riscos. Como não existia parâmetro anterior a

sugestão do pesquisador foi utilizar uma graduação intermediária para os riscos mais

duvidosos, ou seja, a probabilidade de ocorrência estaria em 50% e impacto mediano, ou seja,

também 50%. Além disso, foi utilizada uma mesclagem de estratégias de priorização.

Inicialmente o risco, na matriz de riscos, foi priorizado pelo grau de exposição (Equação 3.1),

em seguida foi analisado pelo grau de tolerância associado à categoria dos riscos. Ao final foi
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gerada a matriz de riscos priorizados do ambiente. Foram priorizados apenas os 10 primeiros

riscos considerados potencialmente danosos ao ambiente.

Figura 7.12 – Matriz de Riscos

Como a abordagem de análise sugerida pelo mPRIME Process é a qualitativa, não

foram realizados estudos quantitativos do impacto, muito embora não existissem dados

relevantes para sua realização. A abordagem sugere a definição de uma relação de valores

quantitativos nas escalas de impacto, para minimizar a subjetividade dos resultados obtidos,

conforme atividade AG.1.1.

 Pacote de Trabalho “Estabelecer Estratégias de Tratamento e Respostas aos

Riscos do Ambiente”

Este conjunto de atividades demorou bastante para ser concluído, pois não havia um

conjunto de estratégias definidas para o tratamento dos riscos identificados, analisados e

priorizados. O processo de gestão de projetos também não contemplava este aspecto.

Como sugestão foi desenvolvido um conjunto de estratégias levando em consideração

os níveis de tolerância definidos para as categorias e respectivos tipos de riscos. Desta forma,

foram geradas conjunto de possíveis estratégias para cada uma das categorias de riscos

definidas.

Outro ponto importante foi identificar as oportunidades no meio dos riscos

priorizados, sendo sugeridos pelo pesquisador que, dependendo do impacto do risco, os níveis

de oportunidades associadas, poderiam ser utilizadas como uma forma de priorização.
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Em seguida, cada um dos dez primeiros riscos do ambiente tiveram seus formulários

definidos, sendo os mais representativos, os riscos associados à produtividade dos recursos,

inovação tecnológica, documentação, gerenciamento organizacional, processo de negócio e

gerenciamento de múltiplos projetos, conforme Figura 7.13.

Figura 7.13 – Matriz de Riscos do Ambiente do Estudo de Caso

Para cada um dos riscos do ambiente foram definidos os gatilhos, conceito este que

também não existia no processo de gerenciamento de projetos da unidade, porém como as

equipes estavam mais familiarizadas com os conceitos de riscos, facilmente os gatilhos foram

definidos.

Ao final o Plano de Tratamento de Riscos foi elaborado sendo composto pela Matriz

dos Riscos do Ambiente priorizados inicialmente pelo valor do cálculo da exposição ao risco,

em segundo lugar pelo nível de tolerância e por fim pela estratégia de tratamento definida.

Cada risco teve, pelo menos, uma ação preventiva associada para mitigação. Como os

conceitos associados às estratégias de tratamento normalmente têm custo e dados para esta

análise não existiam, consideraram-se todas as estratégias possíveis de realização.

 Atividade “Definir Métricas dos Riscos do Ambiente”

Os planos de medição dos projetos já haviam sido desenvolvidos e seguiam as

recomendações do processo de gerenciamento de qualidade padrão da empresa, porém não

contemplavam indicadores de riscos do ambiente, até porque o processo de gerenciamento de
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riscos era muito incipiente. Tabela com conjunto de indicadores definidos no estudo de caso é

disponibilizado na Tabela 7.5.

Tabela 7.5 – Indicadores de Riscos do Ambiente de Múltiplos Projetos

Classificação Indicadores Definidos
Evolução do número de ordens de Serviço em atraso por projeto
Evolução do número de horas ociosas por projeto.

Produtividade

Evolução do número de ordens de serviço em backlog ao final de cada projeto
Evolução do número de ordens de serviço totais por projeto no período
Evolução do número de ordens de serviço segmentadas por complexidade por
projeto no período

Projeto

Evolução do número de solicitações de ordens de serviço a cada projeto
Evolução do número de não conformidades geradas por projeto
Evolução do número de mudanças realizadas a cada projeto

Qualidade

Evolução da avaliação da satisfação do usuário a cada projeto
Evolução do número de ordens de serviço reprovadas em teste

Evolução do número de ordens de serviço reprovadas em homologação

Retrabalho

Evolução do número de horas gastas em ordens de serviço devolvidas

 Atividade “Elaborar Plano de Gerência de Riscos do Ambiente”

Todos os itens do gerenciamento de riscos relativos às atividades anteriores foram

consolidados e incluídos em um artefato chamado “Plano de Gerência de Riscos do

Ambiente”. O artefato contempla informações sobre parâmetros e procedimentos para a

identificação dos riscos, critérios de priorização utilizados, estratégias de respostas e

tratamento definidas e a matriz de riscos.

7.5.3 Atividades da Fase de Execução
Após a realização da elaboração é preciso executar determinadas ações para garantir que os

riscos priorizados não afetem o sucesso dos projetos, desta forma a Fase de Execução foi

concretizada.

 Atividade “Executar Plano de Gerência de Riscos do Ambiente”

Como foi o primeiro Plano de Gerência de Riscos desenvolvido no ambiente, mesmo

para os projetos não existia planejamento, apenas a identificação dos riscos e documentação

através do registro da descrição probabilidade e impacto, a execução foi limitada a seleção de

alguns riscos.

Problemas foram reportados na execução de algumas das ações preventivas definidas,

pois determinadas ações quando executadas no ambiente automaticamente surtem efeito no

projeto ou em um conjunto de projetos e vice-versa, conforme é relatado no pacote de

trabalho Realizar o Acompanhamento dos Riscos do Ambiente (AE.11).
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 Atividade “Aplicar Ações Preventivas nos Projetos”

Esta atividade foi apenas repassada para os gerentes de cada um dos projetos selecionados

para o estudo de caso. O retorno das informações foi positivo.

 Atividade “Aplicar Ações Preventivas no Ambiente”

O critério utilizado para a implementação das ações preventivas foi o nível de

oportunidade relacionado ao risco. Dentro deste contexto, os riscos com maior probabilidade

de ocorrência e com oportunidades associados tiveram as ações preventivas executadas.

 Atividade “Executar a Medição dos Indicadores do Processo”

Não foi possível coletar dados suficientes para consolidar a medição dos indicadores,

mas como resultado alternativo os riscos que tiveram suas ações preventivas revisadas foram

reavaliados e a maioria apresentou os níveis de probabilidade de ocorrência minimizados.

7.5.4 Atividades da Fase de Controle
Devido ao tempo para validação do mPRIME Process durante a Fase de Controle duas

atividades não foram realizadas Aplicar Ações Corretivas nos Projetos (AP.3)

e no Ambiente (AE.12), até porque não houve nenhum risco efetivado. Uma alternativa

seria a simulação que foi descartada por motivo de falta de tempo disponível.

 Pacote de Trabalho “Realizar o Acompanhamento dos Riscos do Ambiente”

Este conjunto de atividades tem a finalidade de rever todas as estratégias definidas

para os riscos priorizados, além de verificar a situação atual dos mesmos e validar a eficácia

das ações preventivas no ambiente.

Como não houve tempo hábil para coletar informações sobre todos os riscos listados

do ambiente, apenas os riscos que tiveram as ações preventivas executadas (10 riscos

priorizados – Figura 7.13) tiveram seus valores de probabilidade de ocorrência reduzidos.

Em seguida, o ambiente foi testado, através da análise e revisão de um conjunto de

riscos que não tiveram suas ações preventivas executadas, mas tinham relacionamentos com

os riscos anteriores (que tiveram as ações preventivas executadas). De acordo com os dados

coletados, apenas 1 dos 6 riscos em questão apresentou um resultado negativo, ou seja, o

valor da probabilidade de ocorrência aumentou.

 Pacote de Trabalho “Controlar e Avaliar Riscos do Ambiente”

Este conjunto de atividades tem como objetivos o monitoramento do ambiente para a

identificação de riscos ainda não percebidos, acompanhamento dos riscos analisados e

priorizados e controle dos riscos efetivados.
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Estudo Experimental 3: A maior dificuldade na execução desta atividade foi o

rastreamento dos riscos. Foram simuladas duas situações, uma utilizando o mPRIME Tool e a

outra fazendo controle através de planilha eletrônica.

O rastreamento utilizando o mPRIME Tool foi facilitado e conseguiu ser finalizado a

tempo, e o da planilha eletrônica não, para o mesmo conjunto de riscos.

7.5.5 Atividades da Fase de Avaliação
Por fim, a Fase de Avaliação, composta por 8 atividades agrupadas com objetivos de avaliar

o mPRIME Process e planejar a Gerência de Riscos quando do encerramento de um projeto

no ambiente.

Durante a execução desta fase a atividade Finalizar Administrativamente

Projeto e o pacote de trabalho Reavaliar a Prioridade dos Projetos do

Ambiente não foram realizadas. No caso do encerramento dos projetos foi feita uma

simulação, onde os projetos foram encerrados pela concretização de seus objetivos.

 Atividade “Reavaliar Riscos do Ambiente”

Os riscos da matriz foram reavaliados através da simulação da saída de 3 projetos do

ambiente. Houve uma grande modificação na matriz, um conjunto de riscos foi finalizado e,

novos riscos identificados. Todos foram analisados e priorizados conforme definido nas

estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente.

 Pacote de Trabalho “Avaliar o Processo de Gestão de Riscos do Ambiente”

A gerência de qualidade do ambiente, juntamente com a equipe de medição e análise,

possuía um plano de acompanhamento e medição do processo de gestão. Algumas

considerações sobre a aplicabilidade do mPRIME Process puderam ser coletadas.

 Pacote de Trabalho “Registrar Lições Aprendidas”

No ambiente o registro das lições aprendidas já era realizado. Por sugestão do

pesquisador as informações sobre os principais riscos do ambiente passaram a ser

armazenadas fazendo referência a cada perfil de projeto construído. Desta forma, os

relacionamentos entre os projetos ficaram disponibilizados.

7.6 Avaliação dos Resultados

Ao final da execução do estudo de caso foram coletadas informações relacionadas ao processo

de avaliação, experiência vivida e lições aprendidas, conforme será apresentado a seguir.
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A análise das informações coletadas, ao longo da execução do estudo de caso, são

fundamentais para a melhoria e evolução do modelo de processo proposto – mPRIME

Process e para novas execuções, seja em ambientes de desenvolvimento de software ou não.

Todas as informações coletadas foram empacotadas em um relatório técnico do estudo

de caso realizado [Gusmão 2006b].

7.6.1 Resultados Obtidos
O mPRIME Process foi implantado pela equipe de projetos da organização para identificar e

lidar com os riscos no ambiente de múltiplos projetos, cobrindo a realização das necessidades

de ações preventivas no ambiente, favorecendo o gerenciamento dos riscos do ambiente.

As atividades definidas para o ambiente podem ser aplicadas através da classificação

em níveis de dificuldade, facilitando a evolução do processo no ambiente em execução,

conforme mostra a Tabela 7.6.

Tabela 7.6 – Classificação das atividades por nível de complexidade do ambiente

Atividade Nível Básico Nível Intermediário Nível Avançado
Identificar Riscos
do Ambiente

Utilizar lista de
categorias de riscos;
identificar os fatores de
riscos mais freqüentes

Seguir o processo descrito
no Manual de Referência
[Gusmão 2006a] – para cada
novo projeto do ambiente

Seguir o processo descrito no
Manual de Referência [Gusmão
2006a] – para cada novo projeto
do ambiente e para os projetos em
andamento.

Analisar e
Priorizar os
Riscos do
Ambiente

Revisar os riscos
identificados e
determinar quão
danosos eles são para o
projeto.

Seguir o processo descrito
no Manual de Referência –
[Gusmão 2006a] para cada
novo projeto do ambiente

Seguir o processo descrito no
Manual de Referência – [Gusmão
2006a] para cada novo projeto do
ambiente e para os projetos em
andamento.

Acompanhar o
Estado Atual dos
Riscos no
Ambiente

Desenvolver planos de
contingência para os
três primeiros riscos

Seguir o processo descrito
no Manual de Referência –
[Gusmão 2006a] para cada
novo projeto do ambiente

Seguir o processo descrito no
Manual de Referência – [Gusmão
2006a] para cada novo projeto do
ambiente e para os projetos em
andamento.

Controlar e
Avaliar os Riscos
do Ambiente

Monitorar as atividades
de mitigação dos riscos

Monitorar as atividades de
mitigação dos riscos e outras
atividades necessárias e
identificar novos riscos
ainda não percebidos

Monitorar as atividades de
mitigação dos riscos e outras
atividades necessárias e
identificar novos riscos ainda não
percebidos

Os ambientes de desenvolvimento de software necessitam de variados perfis

profissionais para a execução das atividades relacionadas ao desenvolvimento de produtos de

software.

Para um melhor desempenho das atividades desenvolvidas no gerenciamento de riscos

do ambiente os perfis definidos foram aglutinados em duas equipes a de identificação e a de

mitigação de riscos, respectivamente, conforme apresenta a Tabela 7.7.
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Tabela 7.7 – Classificação das atividades por nível de complexidade do ambiente

Papéis Nível Básico Nível Intermediário Nível Avançado
Identificação de Riscos –
Gerente de Riscos e
Analista de Riscos

Somente com o
Gerente de Projeto e
equipe

Equipe de Projeto e
demais Stakeholders

Equipe de Projeto, partes
interessadas e outras
organizações envolvidas
(parceiros, fornecedores).

Mitigação de Riscos –
Gerente de Múltiplos
Projetos (Gerente Projeto)
e Analista de Riscos

Somente com o
Gerente de Projeto

Gerente e equipe de
projeto

Equipe de Projeto, partes
interessadas e outras
organizações envolvidas
(parceiros, fornecedores).

Os artefatos definidos como de relevância para o gerenciamento dos riscos também

foram classificados através dos níveis de complexidade do ambiente. Todos os artefatos

apresentados na Tabela 7.8 são partes integrantes do Plano de Gerência de Riscos do

Ambiente.

Tabela 7.8 – Classificação dos artefatos por nível de complexidade do ambiente

Artefato Nível Básico Nível Intermediário Nível Avançado
Matriz de Riscos Normalmente definida

para poucos riscos. Esta
definição fica a critério
da organização. A
indicação é de até 5
riscos.

Deve ter entre 6 e 10 riscos
listados nas prioridades de
tratamento

Deve ter mais de 10 riscos. Os
projetos com mais de 10 riscos
devem ser reavaliados para que
o número de riscos fique em 10.
Para um número muito grande
de riscos reavaliar a viabilidade
do projeto.

Planos de Ação Uma seqüência de ações
apresentadas em um
passo-a-passo

Incluir as ações na EAP Incluir as ações na EAP

Planos de
Contingência

Normalmente não são
necessários

Breve narrativa descrevendo
de forma geral os custos e as
estimativas do cronograma

Planejamento completo e
detalhado relacionando os níveis
de investimento.

Relatórios de
Situação dos
Riscos

Informal, como parte das
revisões de progresso.

Utilizar apenas um relatório
para todos os riscos que
estão sendo acompanhados

Utilizar um relatório para todos
os riscos com detalhes sobre as
situações de gatilho.

Por fim uma visão da estrutura do processo de gerenciamento de riscos em ambientes

de múltiplos projetos é apresentada na Figura 7.14, distribuição das equipes e atividades. É

importante frisar que cada atividade é cíclica, ou pontual, ao invés de estar presa a execução

de uma fase.
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Figura 7.14 – Estruturação do Processo, Atividades e Participantes

O processo de Gestão de Riscos precisava ser escalável para garantir que o nível, tipo

e visibilidade do gerenciamento de riscos fossem compatíveis com os riscos do ambiente e a

importância de cada projeto. Desta forma, os conjuntos de atividades definidas para o

ambiente de projetos foram a:

 Identificação de Riscos – Identificar riscos utilizando listas de verificação com os

fatores de riscos e mPRIME Ontology  que podem ser ampliados para incluir

riscos específicos de projetos, quando apropriado.

 Categorização de Riscos – Agrupar os riscos em categorias através das listas de

verificação ou mPRIME Ontology .  A gerência de múltiplos projetos juntamente

com a gerência de projetos pode definir outras categorias, se necessário.

 Análise dos Riscos – Todos os riscos devem ser registrados. Para cada risco

identificado, avaliar o evento de riscos em termos da probabilidade de ocorrência e

o efeito nos objetivos do ambiente se os riscos acontecerem (impacto). Esta

informação será utilizada para priorizar os riscos através dos critérios definidos.

 Priorização de Riscos – Quando os riscos entram nos critérios definidos.

 Estratégias de Tratamento – Para todo risco registrado e que se encontre dentro

dos critérios para priorização:

 Determinar as alternativas e ações para reduzir a probabilidade de ocorrência e

as conseqüências do impacto nos objetivos do ambiente.
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 Determinar as respostas com base no custo/benefício através de uma análise –

custo versus efetividade esperada.

 Descrever as ações que devem ser tomadas para mitigar os riscos.

 Descrever os sinais e sintomas (gatilhos) que devem servir como indicadores

para a ocorrência do evento de risco.

 Descrever as ações que devem ser executadas quando o evento de riscos

ocorrer (planos de contingência).

 Designar responsabilidades para cada um dos riscos priorizados.

 Designar uma baseline para as respostas aos riscos, pois são time-sensitive.

 Disponibilizar estas informações no Formulário do Risco.

 Rastreamento das Repostas aos Riscos

 Documentar as datas das ações tomadas para mitigar o risco.

 Documentar as ações tomadas quando da ocorrência do risco (plano de

contingência).

 Documentar qualquer ação tomada subseqüentemente.

 Disponibilizar estas informações no Formulário do Risco.

 Monitorar Riscos – Estabelecer revisões sistemáticas e disponibilizá-las no

cronograma:

 Garantir que todos os requisitos do Plano de Gerência do Ambiente sejam

implementados.

 Analisar os riscos documentados.

 Avaliar a efetividade das ações tomadas.

 Identificar a situação das ações tomadas.

 Validar a exposição ao risco (probabilidade e impacto).

 Validar as premissas.

 Definir novas premissas.

 Identificar novos riscos.

 Rastrear as respostas aos riscos.

 Estabelecer comunicação.

 Controlar Riscos:

 Validar as estratégias de mitigação e alternativas.
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 Tomar as ações corretivas (planos de contingência) quando um evento de risco

acontecer.

 Analisar o impacto no ambiente pelas ações tomadas (custo, tempo e/ou

recursos).

 Identificar novos riscos resultantes das ações de mitigação.

 Garantir que o Plano de Projeto (incluindo o Plano de Gerência de Riscos) é

mantido.

 Garantir o controle dos riscos nas solicitações de mudança.

 Revisar a documentação dos Riscos do ambiente que captura os resultados das

ações de mitigação.

 Revisar a documentação de riscos – Lista Preliminar de Riscos.

 Estabelecer comunicação.

Os riscos identificados devem ser ordenados decrescentemente em relação aos valores

de probabilidade de ocorrência e impacto (exposição ao risco). Esta é uma avaliação subjetiva

baseada na experiência daqueles que participam do ambiente de projetos. A subjetividade é

minimizada pela definição das escalas de probabilidade de ocorrência e o impacto quando o

evento ocorre, através da abordagem semi-quantitativa.

As escalas definidas foram:

 Impacto: 1, 3, 5, 7, e 9 (1 = Muito Baixo, 9 = Muito Alto).

 Probabilidade: 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 e 0.9 (0.1 = Muito Baixo, 0.9 = Muito Alto).

A Figura 7.15 apresenta a graduação da matriz de riscos.

Impacto
1 3 5 7 9

0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
0.3 0.3 0.9 1.5 2.1 2.7

Probabilidade 0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5
0.7 0.7 2.1 3.5 4.9 6.3
0.9 0.9 2.7 4.5 6.3 8.1

Risco Baixo (Verde) Risco Médio (Amarelo) Risco Alto (Vermelho)

Figura 7.15 – Matriz de Exposição ao Risco

Para os riscos localizados na área vermelha devem ser construídos planos completos

de respostas (preventivas e corretivas). Todos os riscos devem ser acompanhados

cuidadosamente.
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Ações de respostas devem ser desenvolvidas para os riscos localizados na área

amarela, conforme a necessidade apresentada. No entanto, no geral o plano de resposta não é

requerido quando existem riscos de média exposição. Estes riscos devem ser monitorados

regularmente.

Nenhuma ação é requerida para os riscos localizados na área verde. Todos os riscos

que tiverem ações preventivas e/ou corretivas associadas devem fazer parte do Plano de

Respostas aos Riscos.

As métricas definidas devem ser utilizadas para medir e verificar a efetividades das

atividades de gerenciamento do ambiente:

 Remoção da Exposição ao Risco – para cada um dos riscos que foram

controlados no ambiente calcular a exposição monetária do conjunto de projetos

antes de executar as ações de mitigação (a probabilidade o risco ocorreria

multiplicado pelo impacto monetário se o risco se transformasse um problema.)

Compare isto à quantidade de exposição que remanesceu depois que as atividades

de mitigação foram executadas. Esta medida pode ser usada somente se a análise

inicial de um risco quantificado como perda financeira, tal como a quantidade

necessária para o desembolso adicionar valor monetário ao sistema.

 Eficácia de Custo de Mitigação do Risco – para cada risco individual (ou para o

total através de todos os riscos - ambiente), computar o valor monetário da

exposição do risco, o custo da ação de mitigação, e a relação dos dois para

determinar a eficácia de custo da ação de mitigação executada.

No caso de métricas que auxiliam o rastreamento das atividades de riscos no ambiente,

incluem:

 Conclusão das Atividades de Mitigação de Risco – para cada ação de mitigação

identificada, alguns atributos para rastreamento:

 Realização da programação - a ação começou na data do planejamento?

 Data da conclusão da ação - a ação terminou como planejada?

 Esforço requerido - compare a quantidade de esforço usado para a mitigação e

o que foi planejado.

Atividades de verificação também foram definidas para o ambiente de múltiplos

projetos:
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 Ao rever o progresso do projeto, incluir o status da gerência de risco entre os

riscos (fatores de riscos) que estão sendo revistos. Assegurar de que o gerente de

projeto e a equipe de projeto estejam executando suas atividades de planejamento

da gerência de risco e suas atividades de planejamento da mitigação do risco.

 Quando as ações da gerência de risco requerem o auxílio da gerência, assegurar de

que as tarefas da gerência estejam realizadas de acordo com o plano que foi

definido.

Questões consideradas importantes para a fase de verificação e controle do processo

de gerenciamento de riscos:

 Quando o plano do projeto está completo, revê a aproximação à gerência de risco

para se assegurar de que seja aderente com este processo;

 Em intervalos periódicos definidos no plano do projeto (semanal, revista mensal,

ou outra), rever as atividades que estão sendo feitas para identificar regularmente

os riscos, o status de acompanhamento dos riscos, e ajuste os planos com as

necessidades identificadas para manter os riscos sob controle;

 Após a conclusão do projeto, assegurar de que as lições aprendidas foram

capturadas e armazenadas, e que as atividades da gerência de riscos estejam

incluídas nos artefatos revisados.

7.6.2 Relato da Equipe
Foi possível já realizar avanços no uso do processo de gestão de projetos e de riscos da

unidade, assim que o estudo de caso foi planejado. Através da fase de diagnóstico foram

coletadas informações, durante as entrevistas, das principais necessidades e dificuldades

apresentadas pelo processo de negócio em operação.

Foi muito benéfico à identificação das competências requeridas pelas categorias de

projetos desenvolvidos no ambiente, facilitando a distribuição das habilidades e promovendo

motivação entre os profissionais participantes.

A proposta de segmentação e a nova estruturação das informações sobre os projetos e

os riscos do ambiente promoveram um estudo detalhado, a construção de novas listas de

verificação, permitindo a comparação dos projetos presentes e com os passados.

Inicialmente foi muito difícil implementar as atividades de identificação dos riscos do

ambiente, pois a identificação dos riscos dos projetos era muito embrionária. Desta forma, foi

considerado como risco do ambiente, o risco que aparecesse em mais de um projeto.
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O esforço gasto nas fases de concepção e elaboração foi muito grande em relação ao

tempo direcionado nas outras três fases restantes. Esse fato foi devido a não existência de uma

gerência de riscos definida para o ambiente, permitindo um envolvimento maior nas duas

fases inicias, respectivamente.

7.6.3 Dificuldades Encontradas
1. Falta de experiência prática anterior em gerenciamento de riscos

As equipes de projetos embora possuíssem um conhecimento formal sobre a área de

gerenciamento de projetos, não tinham experiência na área de gestão de riscos.

O processo de gerenciamento de riscos era muito incipiente e não permitia uma visão

completa dos riscos dos projetos e, muito menos, do ambiente. Isso dificultou as atividades

iniciais de definição dos parâmetros para a Gerência de Riscos.

2. Dificuldade no replanejamento dos projetos em execução

O plano de projeto apresentado para os projetos estava aderente a metodologia de

gestão da empresa, mas a equipe não realizava as atualizações e correções dos desvios.

Esse procedimento dificulta o gerenciamento dos riscos, inclusive pode ocasionar

novos riscos. A tendência natural das equipes é, uma vez definido os planos de projetos,

seguir adiante com o desenvolvimento do produto sem se preocupar com os erros de

planejamento e possível retrabalho.

3. Falta de tempo para um treinamento detalhado no mPRIME Process

O treinamento inicial sobre o processo proposto foi apenas para mostrar o objetivo e as

tarefas de cada uma das atividades que seriam executadas durante o estudo de caso.

Fez falta a não apresentação da fundamentação utilizada para a concepção do

mPRIME Process, pois alguns conceitos foram necessários.

4. Complexidade para avaliação do mPRIME Process

O tempo utilizado no estudo de caso foi suficiente para a avaliação do mPRIME

Process, muito embora tenham sido realizadas simulações e algumas das atividades, não

foram executadas.

O período de execução foi muito válido, pois muitas melhorias foram visualizadas e

estudos futuros com garantia de uma evolução no estudo dos riscos em ambientes de

múltiplos projetos.

5. Manipulação de grande quantidade de riscos do ambiente versus ferramenta de

apoio
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O volume de dados manipulados durante o estudo de caso foi muito grande, sendo

necessário limitar o número de riscos avaliados. A dificuldade reside no método de análise

dos riscos do ambiente, pois o efeito de diversificação de riscos indica que o impacto, ou seja,

as conseqüências de sua ocorrência para o ambiente, combinado de dois ou mais riscos, pode

divergir dos efeitos isolados de cada um dos riscos. O mPRIME Process define a análise dos

riscos do ambiente, através da avaliação dos riscos dos projetos e do ambiente, contemplando

uma análise dos riscos do ambiente em conjunto, mas a captura de riscos foi muito grande.

Desta forma, é necessário o apoio automatizado para a realização da avaliação dos

riscos, sendo importante a combinação dos riscos do ambiente, os métodos de priorização que

levem em consideração os efeitos de um conjunto de riscos e uma forma de documentação

que aglutine estas informações. Muito embora a mPRIME Tool possua a especificação de

requisito neste sentido, durante a realização do estudo esta funcionalidade ainda não estava

disponibilizada.

7.6.4 Oportunidades Abraçadas
1. Existência de templates para a elaboração dos artefatos sugeridos

Devido a falta de padronização dos templates para os artefatos da unidade, o uso do

Manual de Referência de Artefatos do mPRIME Process foi de grande utilidade [Gusmão

2006a]. Inclusive alguns dos templates foram institucionalizados na unidade.

2. Conhecimento prévio da equipe participante

Foi muito importante para o sucesso do estudo de caso o conhecimento formal sobre

os processos de gestão e qualidade de software pela equipe participante.

Na realidade as atividades desenvolvidas serviram como uma atualização dos

conceitos formalizados e da experiência existente no ambiente.

3. Contribuição para amadurecimento do conhecimento em gerenciamento de riscos

Mesmo diante da incipiência da equipe no gerenciamento explícito dos riscos do

ambiente, a equipe considerou, incluindo o pesquisador, válidos o aprendizado e o

esclarecimento dos fundamentos para a gerência de riscos.

Inclusive algumas das atividades sugeridas pelo mPRIME Process foram

institucionalizados no ambiente do estudo de caso.

4. Segmentação das gerências do ambiente
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As divisões de gerências definidas pelo ambiente foram muito importantes durante o

decorrer do estudo de caso, através do controle de mudanças e das auditorias de avaliações do

ambiente.

5. Utilização da mPRIME Tool

A utilização da mPRIME Tool foi importante para a identificação e avaliação dos

riscos dos projetos envolvidos no ambiente do estudo de caso.

7.6.5 Lições Aprendidas
Com base no estudo de caso realizado e nos resultados acima apresentados um conjunto de

lições aprendidas foi registrado e é descrito a seguir:

1. O gerenciamento de riscos explícito e sistemático é compreendido como um

processo vital para o gerenciamento do ambiente de projetos

Antes da aplicação do mPRIME Process o gerenciamento de riscos dos projetos,

praticamente não existia, pois as atividades direcionadas pela gerências eram informais e

feitas na grande maioria dos casos de forma intuitiva.

Entretanto, a forma explícita e sistemática do gerenciamento de riscos foi

compreendida e considerada como de grande valor para o desempenho das práticas diárias.

2. As características do mPRIME Process foram vistas como práticas e

compreensíveis

Durante a identificação dos riscos foram combinadas as técnicas das listas de

verificação e brainstorming permitindo em ambas a inclusão da experiência e pontos de vista

dos participantes, além de simultaneamente verificar sistematicamente os riscos típicos do

ambiente.

Durante a análise dos riscos a utilização das escalas de graduação dos riscos,

probabilidade de ocorrência, impacto e nível de tolerância promoveram um melhor

entendimento dos riscos do ambiente e a matriz dos riscos do ambiente definida serviu como

meio de comunicação.

A utilização de atributos de riscos foi fundamental para o acompanhamento da

situação dos riscos no ambiente, mostrando a efetividade da implementação das estratégias de

tratamento e respostas aos riscos definidas.

3. Identificação e monitoramento são as duas atividades mais importantes no

gerenciamento dos riscos do ambiente
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Pré-requisitos vitais para o sucesso dos projetos é a identificação detalhada dos riscos

do ambiente e a habilidade de reagir rapidamente as mudanças da situação do risco através da

aplicação das ações corretivas, o mais rápido possível. O acompanhamento e monitoramento

dos riscos do ambiente é a chave para o cumprimento desse pré-requisito.

A seleção de métodos para o desempenho desta atividade deve ser criteriosa para que

não aconteçam problemas pela monotonia das tarefas repetitivas, devendo suportar

documentação.

4. Cuidado com a integração das atividades de gerenciamento de riscos e os

processos de negócio do ambiente

A regularidade na realização de reuniões poderia ser utilizada para melhorar o

desempenho das atividades da gerência. Sendo especialmente verdade quando se trata do

acompanhamento e monitoramento dos riscos do ambiente. A necessidade de comunicação é

vital.

Esta prática permite a proatividade das equipes e gerência, quando da detecção dos

riscos, minimizando a sobrecarga de reuniões desnecessárias. Além de transformar o

gerenciamento dos riscos em um processo rotineiro do trabalho de desenvolvimento, sendo

compreendido pelos membros das equipes ao invés de um fardo.

5. Cuidado com o comprometimento da equipe e gerência de projeto quando da

implementação do processo de gerenciamento de riscos

Muito embora a introdução de nova tecnologia seja uma decisão estratégica da

empresa, como por exemplo, o processo de gerenciamento de riscos do ambiente de múltiplos

projetos, o gerente de múltiplos projetos é o profissional que no final tomará as decisões sobre

o gerenciamento e motivará as equipes a adotá-lo.

Logo, o comprometimento da gerência é de crucial importância para o sucesso da

implantação do processo de Gestão de Riscos no Ambiente de Múltiplos Projetos.

6. Domínio do processo

A importância do suporte e auxílio de profissionais com experiência, conhecimento e

competência na nova tecnologia – gerenciamento de riscos em múltiplos projetos – é

estratégico para a empresa e para a gerência de projetos.

7. Explícita definição de Políticas da Gerência de Riscos
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A publicação de uma política e definição do contexto para gerenciamento de riscos

promove disseminação do conhecimento sobre riscos, tornando claro para as equipes, o

escopo e as responsabilidades da Gerência de Riscos.

7.7 Resumo do Capítulo

Este capítulo teve o objetivo de apresentar a avaliação do mPRIME Process através de uma

aplicação prática em um estudo de caso.Características da metodologia de avaliação utilizada,

contextualização do ambiente, relatos da experiência vivenciada e resultados obtidos foram

abordados.

Evidentemente este foi um estudo empírico e preliminar sendo necessário aplicar o

mPRIME Process em outros contextos para solidificar os resultados obtidos, verificando as

limitações e enriquecendo as contribuições.
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CAPÍTULO 8
CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este capítulo relata as conclusões obtidas através da realização desta tese, assim como as

principais contribuições e resultados alcançados fornecidos para a área de gerenciamento de

riscos de projetos de software – Seção 8.1. Em seguida, na Seção 8.2, as dificuldades

encontradas são descritas. Nas seções 8.3 e 8.4 alguns trabalhos relacionados e trabalhos

futuros são apresentados, respectivamente. Por fim, na Seção 8.5, são feitas considerações

finais.

8.1 Principais Contribuições e Resultados Alcançados

Mesmo com abordagens para Gerência de Riscos na área de Engenharia de Software

(Capítulo 3), ainda existem lacunas que precisam ser tratadas na aplicação dos processos de

gerenciamento de riscos em ambientes de múltiplos projetos de desenvolvimento de software.

Esta tese teve como finalidade diminuir esta deficiência através da proposição do

mPRIME Process – Modelo de Gestão de Riscos para Ambientes de Múltiplos Projetos,

promovendo meios de apoio e suporte às equipes de desenvolvimento e gerentes de projetos

de organizações desenvolvedoras de software.

No decorrer desta tese foram abordados os principais conceitos envolvidos no

gerenciamento de riscos de projetos de desenvolvimento de software. Visando embasar o

estudo e estabelecer os requisitos para o mPRIME Process foram apresentados:

 Conceitos básicos da área de gerenciamento de projetos, em especial,

gerenciamento de riscos. Suas origens e fundamentos foram apresentados no

decorrer do Capítulo 2.

 Métodos, técnicas e ferramentas de suporte e apoio ao gerenciamento de riscos

foram estudados e apresentados, tornando possível estabelecer uma visão das

práticas e tendências à gestão de riscos de projetos. Estudo analítico de nove

ferramentas foi realizado sob a ótica das funcionalidades disponibilizadas através

da utilização do conjunto de atividades indicadas para a gestão de riscos de

projetos (Seção 2.4), conforme Capítulo 2.

 Abordagens, modelos e normas para o gerenciamento de riscos disponíveis na

literatura de Engenharia de Software foram investigados e analisados trazendo
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como contribuições a captura de requisitos essenciais para a definição do mPRIME

Process, de acordo com o Capítulo 3.

 O mPRIME Process é apresentado no Capítulo 5 através de uma visão geral do

modelo, suas principais características e conjunto de atividades.

 A mPRIME Tool e a mPRIME Ontology, ferramenta e vocabulário no domínio dos

riscos respectivamente, são tratados nos capítulos 4 e 6 através de aplicações

práticas e estudos experimentais realizados.

 Estudo de caso para avaliação do mPRIME Process é disponibilizado no Capítulo

7 e, finalizando, o Capítulo 8, apresenta as conclusões e trabalhos futuros

sugeridos como possíveis extensões desta tese.

8.1.1 Contribuições
As principais contribuições desta tese podem ser classificadas em três categorias: Elaboração

de Modelo de Processo para Gestão de Riscos em Ambientes de Múltiplos Projetos,

Implementação de Estudos Práticos, Planejamento e Execução de Estudo de Caso. Dentro

deste contexto, as contribuições classificadas segundo as categorias são:

Elaboração de Modelo de Processo para Gestão de Riscos em Ambientes de Múltiplos Projetos
 A definição da base teórica para desenvolvimento do mPRIME Process e dos

principais requisitos para um efetivo gerenciamento de riscos em ambientes de

múltiplos projetos:

a. Identificação de conjunto de componentes para suporte às atividades de gestão;

b. Identificação e modelagem de conjunto de requisitos necessários;

c. Identificação de conjunto de competências e responsabilidades requeridas.

 A especificação do mPRIME Process através de:

a. Descrição das atividades requeridas em documentação apropriada – Manual de

Referência [Gusmão 2006a];

b. Desenvolvimento de templates para elaboração dos artefatos requeridos;

c. Aplicação e implementação da disciplina de Gestão de Riscos em ambientes

organizacionais de desenvolvimento de software, através de estudo de caso;

d. Promoção da maturidade e evolução das capacidades organizacionais; e

e. Melhoria das práticas gerenciais.
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Implementação de Estudos Práticos
 Identificação dos fatores de riscos e os fatores críticos de sucesso para o tratamento

dos riscos em ambientes de múltiplos projetos;

 Produção de recomendações para o melhor emprego de métodos e ferramentas que

venham atender aos requisitos do mPRIME Process, por empresas regionais, face às

condições do ambiente de negócio, sua cultura e recursos disponíveis;

f. Enriquecimento e qualificação de informações, para melhoria das práticas de

gerenciamento dos riscos nos ambientes de desenvolvimento de múltiplos

projetos de software;

g. Catálogo de funcionalidades recomendadas para escolha de ferramentas case

de apoio ao gerenciamento de riscos [Gusmão 2006b].

i. Listas dos requisitos funcionais para suporte ao modelo. Desta forma,

ferramentas disponíveis atualmente podem ser identificadas e melhor

utilizadas;

 Definição e construção da mPRIME Ontology – ontologia no domínio dos riscos para

suporte a terminologia utilizada [Gusmão et al 2004, Gusmão et al 2005];

 Definição e Construção da mPRIME Tool.

a. Especificação e modelagem dos requisitos e macro-funcionalidades de

ferramenta para Gestão de Riscos [Agra e Souto 2005, Auto e Valeriano 2005,

Fernandes e Buarque 2005, Gusmão e Lopes 2005, Lopes e Souto 2005].

Planejamento e Execução de Estudo de Caso
 Planejamento de um estudo de caso em ambiente real de desenvolvimento de software.

O estudo foi realizado em um período de 7 meses (maio a dezembro de 2006) e seus

resultados são descritos e analisados, conforme relatado no Capítulo 7.

 Empacotamento das informações do estudo de caso para novas aplicações, através de

relatório técnico [Gusmão 2006b].

 Definição de Metodologia de Avaliação do mPRIME Process.

8.1.2 Resultados Alcançados
De acordo com os estudos realizados nesta tese a seguir apresentaremos na Tabela 8.1

mapeamento da mPRIME Tool e ferramentas analisadas na Seção 2.8.
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A mPRIME Tool contempla as funcionalidades avaliadas no conjunto de ferramentas

estudados, além das características inerentes aos ambientes de múltiplos projetos de

desenvolvimento de software.

Tabela 8.1 – Mapeamento das Funcionalidades da mPRIME Tool

ATIVIDADES DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FERRAMENTAS Planejar
Gerência
de Riscos

Identificar
Riscos

Analisar
Riscos

Planejar
Respostas
aos Riscos

Monitorar
Riscos

Controlar
Riscos

Comunicar
Riscos

RISKMAN NC C NC NC NC NC C

RITO NC C C C NC NC C

RAMP NC C C NC NC NC C

SERIM NC C C C NC NC C

SAGRES NC C C C C C C

RISKGUIDE NC C C C NC NC C

RISCPLAN NC C C C C NC C

RISKFREE C C C C C C NC

RISK RADAR NC C C NC C NC C

MPRIME TOOL C C C C C C C

Legenda: Funcionalidade Contemplada (C) e Não Contemplada (NC)

Através da mPRIME Tool é possível lidar com o conjunto de riscos existentes no

ambiente de múltiplo projetos favorecendo uma melhor avaliação e controle dos riscos, sem

mencionar a disponibilização de informações para tomada de decisão.

Tomando como base as abordagens analisadas no Capítulo 3, foi proposto o mPRIME

Process, visando auxiliar  gerenciamento de riscos em amabientes de múltiplos projetos

através do planejamento, da avaliação, do tratamento e a monitoração sistemática dos riscos

em um ambiente de desenvolvimento de software, e contribuir para a tomada de decisão

durante o ciclo de vida do projeto [Gusmão 2006]. A Tabela 8.2 mostra o mapeamento do

mPRIME Process a partir do SEI (1994), ISO 12207 (1995), ISO 15504 (1998), ISO 10006

(2000), CMMI-SW (2001), RUP (2003), PMBOK (2004) e MPS.BR (2006).

Por ter sido baseado em abordagens relevantes que tratam do gerenciamento de riscos,

o mPRIME Process pode ser utilizado em projetos de software independentemente de seu

porte. Neste contexto, a organização poderá adaptar esse processo de acordo com as

características do ambiente de projetos que vier a utilizá-lo.

Os fluxos de atividades do mPRIME Process para ambientes de múltiplos projetos de

desenvolvimento de software são apresentados no Capítulo 5, sendo constituído das seguintes

fases: (i) Concepção da Gestão de Riscos; (ii) Elaboração da Gestão de Riscos, (iii) Execução
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do Plano de Gestão de Riscos; (iv) Controle dos Riscos; e (v) Avaliação do Processo de

Gestão e dos Riscos do Ambiente.

Tabela 8.2 – Mapeamento do mPRIME Process e Modelos de Gerência de Riscos
ATIVIDADES

MODELO Planejar a
Gerência de

Riscos

Identificar
Riscos

Analisar
Riscos

Planejar
Respostas aos
Riscos

Monitorar
Riscos

Controlar
Riscos

Comunicar os
Riscos

SEI Não faz
menção a esta
atividade

Identificar
Riscos

Analisar
Riscos

Planejar Rastrear
Riscos

Controlar
Riscos

Comunicar os
Riscos

Guia PMBOK Planejar a
Gerência de
Riscos

Identificar
Riscos

- Análise de
Riscos
Quantitativa
- Análise de
Riscos
Qualitativa

Planejar
Respostas aos
Riscos

Monitorar e Controlar Riscos
Comunicação
implícita

RUP No
Planejamento
do Projeto –
Desenvolver o
Plano de
Gerenciament
o de Riscos

Na avaliação do Escopo e dos Riscos – Identificar
e Avaliar os Riscos

No monitoramento e controle
do Projeto – Monitorar o
Status do Projeto

Comunicação
implícita

CMMI Determinar as
origens e as
categorias de
riscos.
Definir
parâmetros.
Estabelecer
estratégia.

Identificar
Riscos

- Priorizar,
estimar e
classificar
riscos.
- Avaliar e
classificar os
riscos

Desenvolver
planos para
reduzir riscos

Implementar
planos para
reduzir riscos

Não existe
menção a
esta
atividade

Comunicação
implícita

ISO 12207 Não existe
menção a esta
atividade

Iniciação e
definição do
escopo

Planejamento Não existe
menção a esta
atividade

Execução e
Controle

Revisão e
Análise

Comunicação
implícita

ISO 15504 Definição do
escopo da
gerência de
risco

Identificar
Riscos

Analisar e
priorizar
riscos

Definir a
estratégia para
a gerência de
risco

- Definir
métricas para
riscos
- Implementar
a estratégia da
Gerência de
Riscos
- Avaliar os
resultados da
estratégia da
Gerência de
Riscos
- Executar
ações
corretivas

Não existe
menção a
esta
atividade

Comunicação
implícita

ISO 10006 Não existe
menção a esta
atividade

Identificação
de Riscos

Avaliação de
Riscos

Desenvolvime
nto de Reação
ao Risco

Controle de
Riscos

Controle
de Riscos

Comunicação
implícita

MPS.BR Escopo
determinado.
Estratégias
definidas.
Origens e
categorias de
riscos
determinadas.

Identificar e
documentar
riscos

Riscos
analisados,
priorizados e
estimados

Desenvolver
planos de
mitigação

Monitorar
periodicament
e a situação
dos riscos

Implem.
plano de
mitigação

Comunicação
implícita

mPRIME
Process

Planejar
Estratégias da
Gerência de
Riscos do
Ambiente

Identificar
Riscos e
Fatores de
Riscos do
ambiente

Analisar e
Priorizar os
riscos do
ambiente

Definir
estratégias de
tratamento dos
riscos do
ambiente

Monitorar e
rastrear os
riscos do
ambiente

Controlar
os riscos
do
ambiente e
avaliar o
processo

Comunicação
Explícita



210

De acordo com a Tabela 8.2 pode-se notar que o mPRIME Process atende ao conjunto

de macroatividades para um gerenciamento de riscos. A diferença entre o mPRIME Process e

os demais modelos é a sua aplicação em vários projetos ao mesmo tempo, inclusive levando

em consideração suas características e levantando os possíveis riscos existentes entre esses

projetos.

8.2 Limitações Encontradas

A abordagem proposta nesta tese possui algumas limitações que se espera reduzir em

trabalhos futuros.

Considera-se que a principal limitação é a agilidade de implementação do processo:

empresas pequenas não poderiam utilizá-lo por completo e não foram realizados, nesse

sentido, estudos de adaptação do processo.

Outro ponto importante é que, muito embora, o mPRIME Process não considere a

metodologia de gestão e engenharia de produto utilizada, precisa de uma definição para as

solicitações demandadas às áreas de qualidade de software e gerência de configuração do

ambiente, favorecendo uma melhor integração.

Por fim, foram identificados limitações no estudo de caso. Em primeiro lugar por focar

apenas na utilidade e aderência do processo no ambiente em estudo e, em segundo lugar, a

avaliação dos riscos do ambiente. Outros estudos devem ser realizados para análise de outras

características do modelo de processo proposto, como as dificuldades para concepção das

estratégias da Gerência de Riscos do ambiente, através da definição dos parâmetros do

ambiente e a elaboração de uma política de gestão de riscos organizacional.

8.3 Trabalhos Relacionados

Comparando o modelo de processo proposto, mPRIME Process, com os modelos e

abordagens apresentados no Capítulo 3, tem-se:

 a estruturação das atividades para o gerenciamento dos riscos através das necessidades

do ambiente organizacional e dos múltiplos projetos baseada nos objetivos da

empresa, com vistas aos riscos internos e externos do ambiente;

 o estudo relata a importância de ferramental adequado e vocabulário padronizado para

a captura das informações dos riscos do ambiente;
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 a coleta de novos conhecimentos como proposta pelo MSF [Robin et al 2002], ou seja,

inserida, tanto quanto possível na definição das atividades que compõem o processo

de gerenciamento de riscos é a abordagem adotada para apoiar a captura e a

reutilização das informações sobre os riscos do ambiente;

 o modelo tem uma proposta inovadora pela indicação da utilização de métodos e

técnicas de inteligência artificial para auxiliar no gerenciamento dos riscos e para

capturar conhecimento, através do uso da mPRIME Ontology;

 a descrição e especificação detalhada do processo, conforme indicado por Jyrki Kontio

em seu método RiskIt [Kontio 2001], foi desenvolvida e em adição foram elaborados

templates dos artefatos sugeridos;

 a visão do ambiente de múltiplos projetos disponibilizada, está pautada no diagnóstico

dos riscos e na melhoria da qualidade dos resultados, reduzindo perdas e possíveis

falhas, mas também ressaltando as oportunidades identificadas;

 a importância da definição das estratégias de respostas proativa através da aplicação

de ações preventivas é um diferencial.;

 a correta descrição da real necessidade organizacional do ambiente de múltiplos

projetos subsidia a reutilização das informações do projeto em um ambiente de

múltiplos projetos, ressaltando a importância de gerar e manter as lições aprendidas;

 o conjunto de práticas provê uma base sólida para um processo de Gerência de Riscos

integrado, facilitando a adoção por empresas que ainda não possuem um processo de

Gerência de Riscos definido, como também para aquelas que já possuem e estão em

constante evolução.

8.4 Trabalhos Futuros

Muito trabalho foi realizado no contexto desta tese no sentido de identificar o conjunto de

atividades que suportassem um modelo de processo para gerenciamento de riscos em

ambientes de múltiplos projetos. No entanto, ainda existe algum trabalho a ser realizado:

 Investigar as formas de adaptação do mPRIME Process em empresas de

desenvolvimento de software de pequeno e médio porte;

 Investigar e avaliar o mPRIME Process sob a ótica das metodologias ágeis. Trabalhar

a agilidade no gerenciamento de riscos em ambientes de múltiplos projetos. Este
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trabalho já foi iniciado através de estudo empírico em trabalho monográfico de

especialização em Engenharia de Software;

 Especificar métricas que subsidiem a avaliação dos riscos em ambientes de múltiplos

projetos de desenvolvimento de software. Um estudo parcial foi realizado através da

elaboração da métrica Pontos de Risco [Lopes 2005], mas ainda existem lacunas;

 Investigar e avaliar a utilização do mPRIME Process em outros domínios, que não o

de desenvolvimento de software;

 Investigar e avaliar a aderência do mPRIME Process a modelos da área de

governança, como exemplo, a Sarbanes-Oxley [SOX 2002];

 Realizar outros estudos de caso com a finalidade de aprimorar as decisões tomadas

para a evolução do mPRIME Process.

8.5 Considerações Finais

O principal objetivo desta tese foi a análise do processo de gerência de riscos em ambientes

de desenvolvimento de múltiplos projetos de software, com enfoque nos riscos existentes

entre projetos, visando o desenvolvimento do mPRIME Process para ambientes

organizacionais, favorecendo o acúmulo de experiências, ajuste das organizações no nível de

maturidade próprio e por conseguinte, adequação do respectivo processo de Gerência de

Riscos, de acordo com as limitações organizacionais.

O gerenciamento de riscos é uma ciência que permite ao homem uma convivência

mais segura com os riscos a que estão expostos. Tem a função de proteger os seres humanos,

seus recursos materiais e o meio ambiente. Em uma organização um programa de

gerenciamento de riscos tem o objetivo de identificar, analisar e avaliar os riscos existentes e

assim decidir como serão tratados. De uma forma geral, existem duas formas de tratar o risco:

financiando ou controlando.

Apesar das dificuldades de se precisar a avaliação de riscos, o objetivo principal é

indicar o conjunto de prioridades no plano de ação, para que se possa tomar as medidas de

prevenção de maneira correta e sistemática e, assim, aperfeiçoar os resultados do próprio

desenvolvimento tecnológico, a partir da redução dos riscos apresentados pelas atividades

surgidas na sociedade moderna.

A relação custo-benefício para a implementação de um plano de gerenciamento de

riscos em uma organização poderá ser favorável, pois os custos envolvidos não podem ser
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comparados com os benefícios que acompanham uma maior proteção dos recursos humanos,

materiais, financeiros e ambientais.

A conscientização mundial de elaborar e adotar políticas de desenvolvimento

sustentável, ou seja, políticas que conciliem desenvolvimento econômico com eliminação de

desperdícios, respeito ao ser humano e ao meio ambiente, revela o quanto é fundamental a

adoção de tecnologias como o gerenciamento de riscos pelas organizações brasileiras. O

Brasil gastou em 2005 menos que 0,92% de seu Produto Interno Bruto (US$ 14,6 bilhões)49

com produtos e serviços de TI. É necessário investir em prevenção para que haja uma redução

dos erros e falhas (riscos) antes que os mesmos ocorram, tornando as organizações mais

competitivas.

49 ABES (Associação Brasileira das Empresas de Software) na web: www.abes.org.br
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APÊNDICE A
Este apêndice tem a finalidade de apresentar a especificações das atividades definidas no

mPRIME Process. As atividades serão mostradas de acordo com as fases do modelo de

processo.

A.1 Atividades da Fase de Concepção

(AG.1.1) DEFINIR PARÂMETROS
Objetivo
O objetivo desta atividade é definir e agrupar conjunto de estratégias para a Gerência de Riscos do Ambiente. Devem ser
definidas técnicas, procedimentos e métricas que irão ser utilizadas no processo de Gerência de Riscos de Múltiplos Projetos
da organização.
Periodicidade
Deve ser sempre revisada para que mudanças sejam compreendidas no processo de forma sistemática, através das
informações obtidas a partir das atividades relacionadas à fase de Avaliação.
Passos
Ao optar pela definição de um Processo de Gerência de Riscos de Múltiplos Projetos a organização deverá definir parâmetros
importantes para a identificação, acompanhamento e tratamento de riscos em ambientes de desenvolvimento múltiplos
projetos de software:

1. Definir classificações e/ou categorias de projetos na organização;
2. Definir classificações e/ou categorias de riscos na organização;
3. Definir e padronizar as técnicas e/ou métodos para identificação, análise, priorização, rastreamento e tratamento de

riscos;
4. Definir os indicadores que devem ser utilizados para o acompanhamento do processo no ambiente;
5. Definir métricas;
6. Definir as escalas de Probabilidade e Impacto para a Análise de riscos;
7. Definir os níveis de Tolerância Organizacional para os Tipos de Riscos;
8. Definir o mapeamento do impacto dos riscos versus o custo, o escopo, a qualidade e o prazo;
9. Definir o mapeamento do nível do risco e os valores de exposição.

Responsáveis
Gerente de Múltiplos Projetos e/ou Gerente de Projeto juntamente com o Gerente de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Conjunto de Projetos definidos para o ambiente
tratado.
Políticas Organizacionais.
Informações e experiências passadas.

 Documentos e Históricos de projetos organizacionais
 Normas e padrões organizacionais.
 Estratégia Organizacional.

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim
que os produtos de saída forem concluídos.

 Classes de Projetos
 Categorias de Riscos e Tipos de Riscos
 Lista das técnicas e/ou métodos para identificação de riscos
 Lista das técnicas e/ou métodos para a análise e priorização dos riscos
 Lista das técnicas e/ou métodos para o rastreamento dos riscos
 Lista das estratégias para tratamento dos riscos
 Lista de métricas
 Escalas de Probabilidade
 Escalas de Impacto dos Riscos
 Mapeamentos das informações dos Riscos

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Histórico de Projetos
Análise de documentação organizacional

PMBOK (Planejamento do Gerenciamento de Riscos), CMMI nível 3 –
Gerenciamento de Projetos Integrado (metas e práticas específicas da área
de processo de Gerenciamento de Riscos).

Funcionalidades
1. Classificação dos Tipos de Projetos Organizacionais
2. Classificação dos Riscos e dos Tipos de Riscos
3. Registro das Métricas
4. Registro das Estratégias para a Priorização dos Riscos
5. Registro das Estratégias para o Tratamento dos Riscos
6. Armazenamento do conjunto de informações sobre os Riscos
7. Parametrização das escalas de análise de riscos e mapeamentos das informações dos riscos
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(AG.1.2) ESTABELECER COMPETÊNCIAS
Objetivo
A atividade de estabelecer competências tem o objetivo de listar os papéis organizacionais definidos e associar habilidades e
competências requeridas pelas pessoas que irão assumi-los, definindo perfis, com vistas ao possível tratamento dos riscos dos
projetos e do ambiente.
Periodicidade
Feito inicialmente na fase de concepção e revisado de acordo com a necessidade de atualização dos perfis dos profissionais
envolvidos
Passos
Uma vez definido o portfólio de projetos da organização (informação dos projetos que irão compor o ambiente de projetos) o
gerente de múltiplos projetos (gerente de projeto) deverá verificar as necessidades específicas para este ambiente, no que diz
respeito à qualificação dos profissionais necessários a execução das atividades requeridas.

1. Avaliação do Nível da Equipe (conhecimento. Habilidades, disponibilidade, ...)
2. Avaliação da Experiência da Equipe (nível de escolaridade, anos de experiência, domínio do negócio, treinamentos

especializados, ...)
Responsáveis
Gerente de Múltiplos Projetos, Gerente de Projeto e Gerente de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Conjunto de Projetos definidos para o ambiente tratado.
Esta atividade terá início assim que as atividades
predecessoras tenham sido concluídas.

 Necessidades organizacionais – Recursos Humanos
versus Inovação Tecnológica.

 Histórico de Projetos da Organização e Salários
Praticados.

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Lista dos perfis dos profissionais necessários para o
ambiente.

 Atribuições de competências e habilidades requeridas.
Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Análise do perfil da equipe
Análise da experiência da equipe
Análise das tendências dos projetos no ambiente
Indicadores de salário
Indicadores de motivação da equipe

ISO 10006

Funcionalidades
1. Armazenar (cadastro e manutenção) características e habilidades dos profissionais
2. Permitir a evolução do currículo
3. Permitir associar profissional e habilidades para tratamento dos riscos

(AG.1.3) DEFINIR CRITÉRIOS DE REVISÃO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO
Objetivo
Esta atividade tem o objetivo de definir critérios para a revisão do processo, permitindo uma constante Avaliação e evolução.
Periodicidade
Esta atividade deve ser realizada inicialmente na definição do processo e revisada de acordo com as necessidades
apresentadas, ou quando da implantação de alterações.
Passos
Uma vez definidos os parâmetros do ambiente de múltiplos projetos, a gerência de múltiplos projetos fica responsável por
elaborar e/ou atualizar os critérios de revisão e avaliação do Processo de Gerência de Riscos de Múltiplos Projetos.

1. Definir os critérios de avaliação e revisão do processo de gerência de riscos
a. Identificar características do ambiente que possam ser mensuradas;
b. Assinalar características das pessoas (competências e habilidades requeridas);
c. Assinalar indicadores de produtividade;
d. Assinalar indicadores de projeto (tamanho, complexidade, orçamento, cronograma);
e. Assinalar indicadores de qualidade de software;
f. Assinalar indicadores de retrabalho.

Responsáveis
Gerente de Múltiplos Projetos e/ou gerente de Projeto e Gerente de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Conjunto de Projetos definidos para o ambiente tratado.
Políticas Organizacionais.
Padrões de Qualidade adotados

 Definição dos indicadores para avaliação e revisão do
processo

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Critérios para avaliação do processo
 Critérios para revisão do processo

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
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Reuniões
Avaliação dos dados históricos de projetos
Avaliação do ambiente organizacional

ISO 15939 (PSM – Practical Software Measurement), CMMI nível
2 – área de processo Medição e Análise, ISO 12207.

Funcionalidades
1. Cadastro e manutenção dos critérios definidos para avaliação do processo
2. Permitir a calibragem destes indicadores ao longo do tempo

(AG.1.4) PLANEJAR COMUNICAÇÃO
Objetivo
Desenvolver o Plano de Comunicação para o Ambiente. O desenvolvimento desse documento faz parte das políticas de
Gerência de Riscos do Ambiente.
Periodicidade
Esta atividade deverá ser executada inicialmente uma primeira vez com base nas definições para o ambiente de projetos e
revisada e/ou atualizada mensalmente, caso necessário.
Passos
O plano de comunicação especifica as necessidades de informações das partes interessadas de cada projeto, bem como do
ambiente de múltiplos projetos. O plano registra quem precisa da informação, quando precisa, como esta informação de ser
entregue, quem é o responsável, onde estará disponibilizada e quem tem acesso. Além de ser ferramental essencial para
garantia da coordenação das atividades do ambiente. Logo, é preciso definir:

1. Os artefatos de informações sobre os riscos do ambiente e do projeto que devem ser publicados
2. Formas de comunicação para identificação dos riscos
3. Formas de documentação dos riscos identificados (nomenclatura e estrutura dos documentos)
4. Formas de comunicação das situações que sinalizam os riscos (gatilhos)
5. Periodicidade e formatação das reuniões de status entre os grupos de projetos e principalmente entre a equipe de

múltiplos projetos.
Responsáveis
Gerente de Múltiplos Projetos e/ou Gerente de Projeto e Gerente de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
O plano de comunicação deve ser desenvolvido assim que as
partes interessadas forem identificadas.

 Planejamento do Projeto atualizado com as partes
interessadas, suas necessidades e pontos de interação
identificados.

 Particularidades do Ambiente de Múltiplos Projetos
Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

Plano de Comunicação estabelecido.

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões e leituras de documentos de projetos
MS Office
Avaliação de indicadores dos projetos

ISO 12207 (7.1); PMBOK, CMMI níveis 2 e 3, Práticas de
XP.

Funcionalidades
1. Cadastro e manutenção dos artefatos gerados pelo processo de gerência.
2. Cadastro e disponibilização de meio de comunicação formal, informal e espontâneo no ambiente.

(AG.1.5) DEFINIR PERÍODOS PARA A REVISÃO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO
Objetivo
A finalidade é delimitar os períodos de auditoria e aferição do processo. Desta forma, as solicitações de mudança poderão ser
efetivadas em tempo hábil. Além de garantir o ajuste do processo e evolução contínua.
Periodicidade
O ideal é que ao final de cada fase o processo sofra uma auditoria, mas fica a critério da organização. Critérios como infra-
estrutura organizacional e tamanho da equipe devem ser consideradas para a definição desses períodos.
Passos
Ao final de cada fase do processo deverá ser realizada uma avaliação do andamento do processo, com base em critérios de
qualidade do processo definido (ver atividade AG.1.3). Para tanto é importante elaborar um cronograma dos principais
marcos a serem observados. Os resultados das revisões e avaliações são divulgados para a equipe garantindo um
conhecimento do trabalho em desenvolvimento e uma real situação dos riscos.
A avaliação periódica do processo de gerenciamento de riscos é necessária para garantia da efetividade das atividades
desempenhadas.
Responsáveis
Gerente de Múltiplos Projetos e/ou Gerente de Projetos e Gerente de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações do ambiente Parâmetros de Riscos
Critérios de Saída Produtos de Saída
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Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

Periodicidade das Revisões e Avaliações

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
MS Project
Reuniões
Inspeções e Revisões

ISO 15939 (PSM – Practical Software Measurement), CMMI
nível 2 – área de processo Medição e Análise, ISO 12207.

Funcionalidades
1. Cadastro e manutenção dos períodos de revisão e avaliação
2. Controle do status das revisões e avaliações realizadas

(AE.1.2) LEVANTAR OS RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
A finalidade desta atividade é listar todos os possíveis riscos do ambiente.
Periodicidade
Esta atividade é realizada inicialmente para cada projeto que entrar no ambiente e depois acompanhada periodicamente.
Passos
Uma vez definidos os objetivos e selecionados os projetos que irão ser executados o gerente de riscos do ambiente
juntamente com os gerentes de projetos do ambiente devem estabelecer um alinhamento entre os projetos e os objetivos e
agrupá-los de acordo com as categorias de riscos de ambiente estabelecidas. Vale destacar que não só os novos projetos
devem passar por esta avaliação, mas também os projetos que já se encontram em execução dentro da organização precisam
ser agrupados juntamente aos novos. Desta forma, pode-se garantir uma minimização dos riscos entre projetos.

1. Classificar os riscos identificados nas respectivas categorias de riscos definidas – AG.1
2. Inserir novos riscos identificados pela junção das listas de riscos dos projetos do ambiente

Responsáveis
Gerente de Riscos, Analista de Riscos e Gerente de Projeto
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Conjunto de novos projetos e projetos em execução no
ambiente.

 Listas de riscos de todos os projetos do ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Lista de Riscos e Projetos do Ambiente

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
MS Excel
MS Project Server
Brainstorming
Listas de verificação
Análise de documentação dos projetos do ambiente
Comparação Análoga
Ontologia de Riscos

PMBOK; CMMI nível 2; ISO 12207; ISO 10006; RUP

Funcionalidades
1. Identificação de riscos do ambiente
2. Classificação dos riscos por categorias ou classes

(AE.1.1) IDENTIFICAR ORIGENS E FATORES DE RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
A finalidade desta atividade é o estabelecimento dos principais fatores de riscos que influenciam o ambiente. Encontrados os
fatores, os mesmos deverão ser classificados de acordo com o nível de impacto para o ambiente. As origens dos riscos aos
indicadores fundamentais das causas dos riscos dentro dos projetos e do ambiente.

Periodicidade
Esta atividade é realizada inicialmente para o ambiente organizacional e depois à medida que cada novo projeto for
incorporado no ambiente. Também pode ser definido período de execução desta atividade. A cada fechamento do ciclo de
vida de um projeto, através da fase de avaliação, informações sobre origens e fatores de riscos devem ser validadas.
Passos
Ao iniciar o levantamento dos principais riscos do ambiente, o Gerente de Riscos, juntamente com o Gerente de Projetos
deverá olhar para as inúmeras origens e fatores de riscos que circundam o ambiente, classificando-os de acordo com o
impacto que podem provocar.

1. Revisar a matriz de riscos do ambiente;
2. Revisar a matriz de riscos dos projetos;
3. Definir as origens dos riscos
4. Definir os fatores de riscos do ambiente e seus graus de ocorrência (ex: A-Alto; M-Médio; B-Baixo).
5. Montar a matriz de rastreabilidade projetos versus riscos do ambiente.

Responsáveis
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Gerente de Riscos, Analista de Riscos e Gerente de Projeto
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Documentos dos Projetos do ambiente.
Informações históricas dos projetos
Documentos e listas de riscos dos projetos passados

 Lista preliminar dos Riscos do Ambiente
 Lista dos projetos do ambiente
 Lista dos projetos candidatos (entrar no ambiente)

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Lista das origens e fatores de riscos identificados no
ambiente

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Avaliação de documentação dos projetos do ambiente
Análise de riscos dos projetos passados
Ontologia de Riscos

PMBOK; CMMI nível 3

Funcionalidades
1. Cadastro das origens dos riscos do ambiente
2. Cadastro dos fatores de riscos por projetos do ambiente

(AE.1.3) DEFINIR O NÍVEL DE TOLERÂNCIA DO AMBIENTE
Objetivo
Esta atividade tem a finalidade de filtrar os riscos identificados no ambiente de acordo com a tolerância estabelecida pela
organização para o tratamento dos mesmos, ou seja, o evento pode ser aceitável ou não.
Periodicidade
Cada vez que um novo projeto entrar no ambiente de múltiplos projetos ou nos períodos de revisão.
Passos

1. Analisar a lista de riscos preliminar do ambiente
2. Classificar os riscos de acordo com a tolerância organizacional (ex. baixa, média ou alta).

Responsáveis
Gerente de Riscos juntamente com o Analista de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e dados organizacionais sobre
a política de Gerência de Riscos

 Listas de Riscos do Ambiente
 Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Listas de Riscos com primeiro nível de tratamento de
priorização – nível de tolerância.

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Análise do Histórico dos Projetos do Ambiente (Análise
Qualitativa)

ISO 12207 (7.1); PMBOK; ISO 10006.

Funcionalidades
1. Cadastrar os níveis de Tolerância Organizacional aos riscos de seu ambiente
2. Permitir o armazenamento e reuso do histórico de informações sobre os riscos.

(AE.2) CLASSIFICAR PROJETOS DO AMBIENTE
Objetivo
A finalidade da atividade é a classificação dos projetos do ambiente de acordo com as classes estabelecidas.
Periodicidade
Todo o momento que um novo projeto entrar no ambiente.
Passos

1. Coletar informações dos projetos em execução do ambiente
2. Classificar os projetos de acordo com as categorias definidas – AG.1.

Responsáveis
Gerente de Riscos e Gerente de Projeto
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos do ambiente  Plano de Gestão do Projeto
Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Perfil do Projeto

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Análise dos Projetos do Ambiente ISO 12207 (7.1); PMBOK; ISO 10006
Funcionalidades

1. Cadastrar as classificações dos projetos da organização
2. Cadastrar os projetos de acordo com os critérios de classificação (indicadores)
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(AE.3) ASSOCIAR PROJETOS DE ACORDO COM OS RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
O objetivo é identificar relacionamentos entre os projetos de acordo com riscos existentes no ambiente e nos projetos.
Periodicidade
Sempre que novo projeto entrar no ambiente.
Passos

1. Rever informações sobre os projetos
2. Rever a Lista de riscos identificados no ambiente
3. Cruzar as informações entre projetos de acordo com as interdependências definidas versus riscos

Responsáveis
Gerente de Riscos e Gerente de Projeto
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente  Lista Preliminar de Riscos do Ambiente
Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Lista de Riscos versus Projetos do Ambiente

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Análise da documentação de riscos

Atividade não referenciada em nenhuma norma ou padrão
estudado.

Funcionalidades
1. Associar projetos e riscos do ambiente
2. Gerar a matriz de riscos do ambiente

(AE.4) DEFINIR O CONTEXTO DA GERÊNCIA DE RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
A finalidade desta atividade é definir e documentar o contexto da Gerência de Riscos do Ambiente.
Periodicidade
Esta atividade deverá ser executada inicialmente e periodicamente avaliada para contemplar todas as informações necessárias
para a correta definição das atividades de análise e tratamento de riscos. Bem como para a correção de alguma atividade que
se faça necessária, de acordo com as informações levantadas através das avaliações do processo e do ambiente
organizacional.
Passos
O contexto da Gerência de Riscos deve conter a descrição das categorias de riscos, dos objetivos, das premissas e restrições
do ambiente.

1. Listar os critérios de sucesso do ambiente de acordo com o conjunto de projetos
2. As premissas (ex: o que deve ser considerado fora do controle do ambiente de projetos?)
3. Restrições (ex: Quais os limites do ambiente de projetos?)
4. Listar as metas para a Gerência de Riscos do Ambiente

Responsáveis
Gerente de Riscos juntamente com o Gerente de Múltiplos Projetos e Gerentes de Projeto
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos do ambiente
Informações organizacionais

 Planejamento dos Projetos do Ambiente
 Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Contexto da Gerência de Riscos do Ambiente

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Análise da documentação do ambiente
Análise das documentações de projeto

ISO 12207; SOX (Sarbanes-Oxley)

Funcionalidades
1. Cadastrar e publicar o contexto da Gerência de Riscos do Ambiente

(AG.1.6) ESTABELECER POLÍTICA DA GERÊNCIA DE RISCOS
Objetivo
Descrever através de guia a política que deverá ser utilizada para o gerenciamento de riscos. Devendo ser explicitamente
descrita. A política deve disponibilizar, de forma clara, como as informações devem ser obtidas e repassadas para todos os
membros do ambiente, facilitando a comunicação e compartilhamento das informações.
Periodicidade
Feito inicialmente na fase de concepção e revisado de acordo com a mudança dos projetos no ambiente (entrada de novos
projetos e encerramento de outros).
Passos
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Esta atividade deverá descrever claramente como:
1. A gerência de riscos deve ser implementada, administrada e suportada pela gerência e equipe;
2. A comunicação dos riscos com as partes interessadas e seu comprometimento deve ser formalizada;
3. A estratégia de coordenação do gerenciamento de riscos entre as partes interessadas e a equipe de desenvolvimento

será desenvolvida.
4. A orientação e o treinamento da organização sobre o processo de gerenciamento de riscos serão conduzidos.
5. As informações sobre os riscos, situação dos riscos do projeto e do ambiente (membros da equipe e partes

interessadas) devem ser disponibilizadas;
6. Informações sobre os recursos disponíveis para o tratamento dos riscos devem ser compartilhadas.

Responsáveis
Gerente de Múltiplos Projetos e/ou Gerente de Projetos e Gerente de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre as estratégias da gerência de riscos
Informações sobre o ambiente de projetos

Plano de Estratégias e Parâmetros de Riscos

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

Guia da Política de Gerência de Riscos do Ambiente

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Avaliações de Informações dos Projetos do Ambiente

ISO 12207; SOX (Sarbanes-Oxley)

Funcionalidades
1. Cadastro e manutenção da Política de Gerência de Riscos

A.2 Atividades da Fase de Elaboração

(AP.1) ATUALIZAR PERFIL DO PROJETO
Objetivo
O objetivo desta atividade é atualizar, caso necessário, as documentações de um projeto em específico, de acordo com as
informações de riscos consolidadas do ambiente.
Periodicidade
Sempre que novo projeto entrar ou sair no ambiente, ou que se fizer necessário.
Passos
Uma vez levantados os riscos do ambiente e definida a Estratégia de Gerência de Riscos, é importante que os gerentes de
projetos revejam sua documentação de projetos.

1. Revisar as atividades do projeto
2. Garantir a correção das atividades, caso necessário.

Responsáveis
Gerente de Projeto e Gerente de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos do ambiente
Informações da Gerência de Riscos do Ambiente
(Estratégias, Política e Contexto)

 Lista de Riscos do Ambiente
 Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
 Política de Gerência de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Atualização das documentações do projeto

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Microsoft Word ISO 12207 (7.1); PMBOK
Funcionalidades

1. Manter documentação do Projeto
2. Manter Perfil do Projeto

(AE.5.1) AGRUPAR OS RISCOS DO AMBIENTE DE ACORDO COM AS CATEGORIAS
Objetivo
O objetivo desta atividade é classificar os riscos de acordo com as categorias definidas. Até então existia uma grande lista de
riscos identificados. De acordo, com os tipos de projetos e de riscos tratados pode haver a necessidade de estabelecimento de
novas categorias.
Periodicidade
Sempre que novo projeto entrar no ambiente, ou que se fizer necessário.
Passos

1. Agrupar os riscos de acordo com as categorias (classes) definidas
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2. Criar uma nova coluna na matriz do ambiente - categoria
Responsáveis
Analista de Riscos e Gerente de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Documentação e informações sobre os riscos de cada projeto
e do ambiente

 Lista de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Matriz preliminar de Riscos do Ambiente

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Categorização de Riscos (AG.1) ISO 12207 (7.1); PMBOK; ISO 10006; CMMI nível 2.
Funcionalidades

1. Agrupamento dos riscos de projetos de acordo com as categorias definidas.

(AE.5.2) IDENTIFICAR TIPOS DE RISCOS
Objetivo
A finalidade desta atividade é subdividir as categorias de riscos definidas em unidades menores que são os tipos de riscos.
Esta atividade só é justificada quando o projeto é de grande porte, caso contrário a granularidade da informação poderá
dificultar a análise e tratamento dos riscos.
Periodicidade
Esta atividade é realizada inicialmente para cada projeto que entrar no ambiente e depois acompanhada periodicamente à
medida que novos projetos ingressam.
Passos
Uma vez agrupados os projetos de acordo com as categorias dos riscos do ambiente o gerente de riscos deve estabelecer uma
nova avaliação e agrupá-los de acordo com os tipos de riscos estabelecidos. Vale destacar que não só os novos projetos
devem passar por esta avaliação, mas também os projetos que já se encontram em execução dentro da organização precisam
ser agrupados juntamente aos novos.

1. Subclassificação dos projetos por tipos de riscos
Responsáveis
Gerente de Riscos, Analista de Riscos e Gerente de Projeto
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Conjunto de novos projetos e projetos em execução no
ambiente.

 Lista de Riscos e Projetos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Atualização da lista de Riscos e Projetos do Ambiente
por Tipos de Riscos

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
MS Excel
MS Project Server
Brainstorming
Listas de verificação
Análise de documentação dos projetos do ambiente
Comparação Análoga
Ontologia de Riscos

ISO 12207 (7.1); PMBOK, CMMI nível 2; ISO 10006.

Funcionalidades
1. Cadastro dos Tipos de Riscos definidos
2. Classificação dos riscos em tipos de riscos

(AE.5.4) AVALIAR O IMPACTO DOS RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
O objetivo desta atividade é analisar o risco de acordo com o impacto que o mesmo pode trazer ao ambiente se vier a
acontecer.
Periodicidade
Sempre que novo projeto entrar no ambiente, ou que se fizer necessário.
Passos
Esta atividade é composta pelos seguintes passos:

1. Verificar as informações de impacto dos riscos de projetos passados
2. Verificar os níveis de tolerância definidos pela organização – AE.1.3.
3. Verificar o Contexto da Gerência de Riscos na organização – AE.4.
4. Utilizar as escalas de impacto definidas – AG.1
5. Utilizar as informações dos fatores de riscos do ambiente – AE.1.2.

Responsáveis
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Analista de Riscos e Gerente de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente  Matriz de Riscos do Ambiente
Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Matriz de Riscos do Ambiente atualizada com as
informações de impacto

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Comparação análoga
Histórico de projetos passados
Lições aprendidas
Experiência da equipe

ISO 12207 (7.1); PMBOK; ISO 10006; CMMI nível 2.

Funcionalidades
1. Cadastro dos níveis e valores associados ao impacto do risco no ambiente
2. Associar o impacto ao risco específico.

(AE.5.3) AVALIAR A PROBABILIDADE DOS RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
O objetivo desta atividade é analisar o risco de acordo com a probabilidade de sua ocorrência no ambiente.
Periodicidade
Sempre que novo projeto entrar no ambiente, ou que se fizer necessário.
Passos
Os passos para a realização desta atividade:

1. Verificar as informações de probabilidade de ocorrência dos riscos de projetos passados
2. Verificar os níveis de tolerância definidos pela organização – AE.1.3.
3. Verificar o Contexto da Gerência de Riscos na organização – AE.4.
4. Utilizar as escalas de probabilidades definidas – AG.1.
5. Utilizar as informações dos fatores de riscos do ambiente – AE.1.2.

Responsáveis
Analista de Riscos e Gerente de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente  Matriz de Riscos do Ambiente
Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Matriz de Riscos do Ambiente atualizada com as
informações de probabilidade

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Comparação análoga
Histórico de projetos passados
Lições aprendidas
Experiência da equipe

ISO 12207 (7.1); PMBOK; ISO 10006; CMMI nível 2.

Funcionalidades
1. Cadastro dos níveis e valores associados à probabilidade de ocorrência do risco no ambiente
2. Associar a probabilidade de ocorrência ao risco específico.

(AE.5.5) CALCULAR A EXPOSIÇÃO AOS RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
O objetivo desta atividade é definir a exposição do ambiente aos riscos de projetos.
Periodicidade
Sempre que um projeto entrar ou sair do ambiente, ou que se fizer necessário.
Passos
Esta atividade é composta pelos seguintes passos:

1. Multiplicar o valor do impacto pelo valor da probabilidade definida.
2. Associar o valor encontrado com a escala de valores definidos – AG.1.
3. Definir a necessidade de tratamento ou não do risco

Responsáveis
Analista de Riscos e Gerente de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente  Matriz de Riscos do Ambiente
Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Matriz de Riscos do Ambiente atualizada com as
informações de exposição
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Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Comparação análoga
Histórico de projetos passados
Lições aprendidas

ISO 12207 (7.1); PMBOK; ISSO 10006; CMMI nível 2.

Funcionalidades
1. Cadastro dos níveis e valores associados à exposição do ambiente de projetos ao risco específico

(AE.5.6) PRIORIZAR OS RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
A finalidade é analisar o conjunto de riscos levantados de acordo com a exposição do ambiente de projetos e priorizar o
tratamento e respostas necessárias.
Periodicidade
Sempre que um projeto entrar ou sair do ambiente, ou quando se fizer necessário.
Passos
Após a definição do grau de exposição a lista de riscos deverá ser priorizada, colocando em primeiro lugar os riscos com
índices considerados altos (ou muito altos), de acordo com as escalas de mapeamento do nível do risco e o valor de exposição
definidas através da AG.1.
1. Analisar a Matriz de Riscos do Ambiente e ordenar os riscos de acordo com a exposição.
Responsáveis
Analista de Riscos e Gerente de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Escalas de mapeamento do nível de risco e de exposição

 Matriz de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Matriz de Riscos do Ambiente atualizada com a
definição das prioridades dos riscos a serem tratados
inicialmente

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Experiência da equipe
Análise dos valores da Exposição aos Riscos
Análise do Nível de Tolerância ao Risco

ISO 12207 (7.1); PMBOK; ISSO 10006; CMMI nível 2.

Funcionalidades
1. Cadastro dos níveis e valores de exposição dos projetos aos riscos do ambiente;
2. Ordenar a Matriz de Riscos de acordo com o valor da exposição (decrescente).

(AE.6.1) SEPARAR OS RISCOS E OPORTUNIDADES DO AMBIENTE
Objetivo
A finalidade é analisar o conjunto de riscos levantados e verificar a existência de oportunidades.
Periodicidade
Sempre que um projeto entrar ou sair do ambiente, ou quando se fizer necessário.
Passos
Em todo ambiente de projetos, mesmo que os riscos sejam inúmeros, algumas oportunidades são reais, de acordo com as
estratégias definidas.
1. Analisar a Matriz de Riscos do Ambiente e verificar oportunidades.
Responsáveis
Gerente de Riscos e Analista de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Escalas de mapeamento do nível de risco e de exposição

 Matriz de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Matriz de Riscos do Ambiente atualizada com a
definição das potenciais oportunidades

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Experiência da equipe
Análise das documentações de riscos do ambiente
Análise das documentações de riscos dos projetos

PMBOK

Funcionalidades
1. Cadastro de oportunidades
2. Associar riscos a oportunidades futuras
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(AE.6.2) DEFINIR E AVALIAR AÇÕES PARA OS RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
A finalidade é definir as estratégias de ações para tratamento dos riscos identificados do ambiente. Inclusive, algumas dessas
estratégias podem repercutir no gerenciamento dos riscos de cada projeto.
Periodicidade
Durante a análise das estratégias de ações para tratamento dos riscos do ambiente, ou quando se fizer necessário.
Passos
De acordo com a Matriz de Riscos do Ambiente, com base na ordenação dos riscos de acordo com o grau de exposição ao
risco, definir as estratégias de ações.

1. Verificar as estratégias definidas na Gerência de Riscos – AG.1.
2. Verificar o Contexto da Gerência de Riscos – AE.4.
3. Definir as ações para tratamento do risco (preventivas e corretivas)
4. Analisar o custo/benefício das ações definidas
5. Formalizar as ações escolhidas.

Responsáveis
Gerente de Riscos e Analista de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente

 Matriz de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Matriz de Riscos do Ambiente atualizada com a
definição das ações a tomar para o tratamento dos riscos

 Formulário dos Riscos do Ambiente
Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Revisão de documentação de projetos passados

ISO 12207 (7.1); PMBOK; ISSO 10006; CMMI nível 2.

Funcionalidades
1. Cadastro das Estratégias de ação (corretivas e/ou preventivas)
2. Associar as estratégias aos riscos

(AE.6.3) IDENTIFICAR E RELACIONAR GATILHOS AOS RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
A finalidade é definir as situações que anunciam a ocorrência do risco no ambiente. Esta é uma das formas que permite o
rastreamento dos riscos do ambiente de projetos.
Periodicidade
Durante a análise das estratégias de ações para tratamento dos riscos do ambiente, ou quando se fizer necessário.
Passos
De acordo com a Matriz de Riscos do Ambiente e com os Fatores de Riscos do Ambiente:

1. Identificar a(s) situação(ões) que anuncia(am) a ocorrência do risco no ambiente
2. Identificar restrições e necessidades associadas a cada uma das situações definidas no item anterior

Responsáveis
Gerente de Riscos e Analista de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente

 Matriz de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Matriz de Riscos do Ambiente atualizada com as
situações para rastreamento.

 Formulário dos Riscos do Ambiente
Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Análise das documentações de projetos passados
Análise das Matrizes de Riscos
Análises das Origens e Fatores de Riscos

ISO 12207 (7.1); PMBOK; ISSO 10006; CMMI nível 2.

Funcionalidades
1. Cadastro dos gatilhos
2. Associação dos gatilhos aos riscos do ambiente

(AE.6.4) SELECIONAR OS RISCOS DE ACORDO COM A ESTRATÉGIA
Objetivo
O objetivo é selecionar os riscos de acordo com as estratégias de ação definidas. A finalidade é separar o que é correção do
que é prevenção. As ações de prevenção devem ser priorizadas.
Periodicidade
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Durante a análise das estratégias de ações para tratamento dos riscos do ambiente, ou quando se fizer necessário.
Passos
De acordo com a Matriz de Riscos do Ambiente:

1. Separar as ações de prevenção do ambiente e dos projetos envolvidos
2. Separar as ações de correção para o ambiente e para os projetos envolvidos
3. Documentar todos os riscos que foram priorizados e que tiveram estratégias definidas e aprovadas.

Responsáveis
Gerente de Riscos e Analista de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente

 Matriz de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Conjunto de Formulários dos Riscos do Ambiente.

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Análise das ações definidas para tratamento dos riscos do
ambiente

ISO 12207 (7.1); PMBOK; ISSO 10006; CMMI nível 2.

Funcionalidades
1. Selecionar as estratégias de cunho preventivo e de cunho corretivo

(AE.6.5) ELABORAR PLANO DE TRATAMENTO DOS RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
O objetivo é compilar todas as informações definidas sobre as estratégias para tratamento dos riscos do ambiente em um
documento.
Periodicidade
Durante a análise das estratégias de ações para tratamento dos riscos do ambiente, ou quando se fizer necessário.
Passos
Compilar as informações sobre as estratégias definidas, ações preventivas e corretivas em um documento de planejamento
das respostas aos riscos.
Responsáveis
Gerente de Riscos e Analista de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente

 Matriz de Riscos do Ambiente
 Formulário dos Riscos do Ambiente.

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Plano de Tratamento de Riscos do Ambiente

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Estruturação do Documento de Tratamento de Riscos do
Ambiente

ISO 12207 (7.1); PMBOK; ISSO 10006; CMMI nível 2.

Funcionalidades
1. Cadastro e publicação do documento de tratamento dos riscos do ambiente.

(AE.7) DEFINIR MÉTRICAS DOS RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
O objetivo é definir métricas de acompanhamento dos resultados da execução de cada uma delas, a partir das definições das
estratégias de Gerência de Riscos do ambiente.
Periodicidade
Durante a análise das estratégias de ações para tratamento dos riscos do ambiente, ou quando se fizer necessário.
Passos
De acordo com o Plano de Tratamento dos Riscos do Ambiente:

1. Verificar as definições nas Estratégias de Gerência de Riscos – AG.1.
2. Verificar as definições no Contexto da Gerência de Riscos – AE.4.
3. Definir métricas de acompanhamento da execução das ações corretivas e preventivas
4. Acompanhar as situações de risco - gatilhos

Responsáveis
Gerente de Riscos e Analista de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente

 Matriz de Riscos do Ambiente
 Formulário dos Riscos do Ambiente.
 Plano de Tratamento dos Riscos do Ambiente
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Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Plano de Medição dos Riscos do Ambiente

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Definição de indicadores e atributos para medição – AG.1. ISO 15939 (PSM – Practical Software Measurement), CMMI

nível 2 – área de processo Medição e Análise, ISO 12207.
Funcionalidades

1. Cadastro das métricas para gerência de riscos do ambiente

(AE.8) ELABORAR PLANO DE GERÊNCIA DE RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
A finalidade é agrupar todas as informações dos riscos do ambiente tratados até o momento em um único documento que
deverá ser comunicado para as equipes de projeto.
Periodicidade
Durante a fase de Elaboração, ou quando se fizer necessário.
Passos
Após a conclusão das atividades anteriores:
1. Gerar documentação coesa e objetiva com as informações para controle e acompanhamento dos riscos do ambiente.
Responsáveis
Gerente de Riscos e Analista de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
Contexto da Gerência de Riscos

 Matriz de Riscos do Ambiente
 Formulário dos Riscos do Ambiente
 Plano de Tratamento dos Riscos do Ambiente
 Plano de Medição dos Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Plano de Gerência de Riscos do Ambiente

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Agrupamento e compilação das informações sobre os riscos
do ambiente.

ISO 12207 (7.1); PMBOK; CMMI nível 3; ISO 10006.

Funcionalidades
1. Gerar Plano de Gerência de Riscos do Ambiente

A.3 Atividades da Fase de Execução

(AE.9) EXECUTAR PLANO DE GERÊNCIA DE RISCOS NO AMBIENTE
Objetivo
O objetivo é por em prática as definições e estratégias para a gestão dos riscos do ambiente, executando as tarefas definidas
no Plano de Gerência de Riscos do Ambiente.
Periodicidade
Durante a fase de execução dos projetos no ambiente.
Passos
Os passos necessários para o cumprimento desta atividade são:

1. Executar o Plano de Gerência de Riscos
2. Registrar desvios encontrados
3. Propor tratamento para os desvios
4. Registrar e documentar novos riscos identificados no ambiente (ver atividades – AE.1 até AE.6.).

Responsáveis
Gerente de Múltiplos Projetos, Gerente de Riscos e Gerente de Projeto
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
Contexto da Gerência de Riscos

 Plano de Gerência de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Plano de Gerência de Riscos do Ambiente Atualizado

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Acompanhamento do Plano de Gerência de Riscos do
Ambiente e documentação dos resultados obtidos

ISO 12207 (7.1); PMBOK

Funcionalidades
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1. Documentar os desvios identificados ao longo da execução do Plano de Gerência de Riscos

(AP.2) APLICAR AÇÕES PREVENTIVAS NO PROJETO
Objetivo
A finalidade é executar as ações preventivas direcionadas para o projeto.
Periodicidade
Durante a fase de execução, ou quando se fizer necessário.
Passos
Os passos necessários para o cumprimento desta atividade são:

1. Executar as ações preventivas
2. Registrar desvios encontrados
3. Propor tratamento para os desvios
4. Registrar e documentar novos riscos identificados no ambiente (ver atividades – AE.1 até AE.6.).

Responsáveis
Gerente de Projeto, Gerente de Múltiplos Projetos e Gerente de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
Contexto da Gerência de Riscos
Política da Gerência de Riscos

 Plano de Gerência de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Implementação das Ações relativas ao projeto
 Atualização da documentação do projeto
 Relatório de Auditoria da Gerência de Riscos do Projeto

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Experiência da equipe ISO 12207 (7.1); PMBOK
Funcionalidades

1. Atualização da situação dos riscos do projeto

(AE.10) APLICAR AÇÕES PREVENTIVAS NO AMBIENTE
Objetivo
A finalidade é executar as ações preventivas direcionadas para o ambiente.
Periodicidade
Durante a fase de Elaboração, ou quando se fizer necessário.
Passos
Os passos necessários para o cumprimento desta atividade são:

1. Executar as ações preventivas
2. Registrar desvios encontrados
3. Propor tratamento para os desvios
4. Registrar e documentar novos riscos identificados no ambiente (ver atividades – AE.1 até AE.6.).

Responsáveis
Gerente de Riscos e Analista de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
Contexto da Gerência de Riscos

 Plano de Gerência de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Implementação das Ações relativas ao ambiente
 Atualização da documentação do ambiente
 Relatório de Auditoria da Gerência de Riscos do

Ambiente
Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Experiência da equipe ISO 12207 (7.1); PMBOK
Funcionalidades
1. Atualização da situação dos riscos do ambiente.

(AG.2) EXECUTAR A MEDIÇÃO DOS INDICADORES DO PROCESSO NO AMBIENTE
Objetivo
O objetivo é acompanhar o desempenho das atividades realizadas do processo de Gerência de Riscos e verificar sua
efetividade.
Periodicidade
Durante a fase de Execução, ou quando se fizer necessário.
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Passos
Os passos necessários para o cumprimento desta atividade são:

1. Coletar as informações para a medição
2. Verificar a conformidade do processo

Responsáveis
Analista de Riscos e Gerente de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
Contexto da Gerência de Riscos

 Plano de Gerência de Riscos do Ambiente
 Plano de Medição dos Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Relatório de Auditoria dos Resultados do Processo no
Ambiente

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Revisões
Auditorias

ISO 12207 (7.1); PMBOK; (PSM – Practical Software
Measurement), CMMI nível 2 – área de processo Medição e
Análise.

Funcionalidades
1. Documentar e registrar as avaliações dos indicadores

A.4 Atividades da Fase de Controle

(AE.11.1) ACOMPANHAR O ESTADO ATUAL DOS RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
O objetivo é desta atividade é manter o controle sobre as atividades definidas no Plano de Gerência de Riscos do Ambiente.
As atividades de rastreamento devem ser realizadas pelos proprietários dos riscos indicados através da definição das
competências na matriz de riscos.
Periodicidade
Enquanto existir projeto no ambiente.
Passos
Os passos necessários para o cumprimento desta atividade são:

1. Avaliar as documentações de riscos do ambiente
2. Verificar a situação dos riscos priorizados
3. Análise geral dos riscos não priorizados.

Responsáveis
Gerente de Múltiplos Projetos, Gerente de Riscos e Analista de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
Contexto da Gerência de Riscos

 Matriz de Riscos do Ambiente
 Plano de Gerência de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Relatório de Acompanhamento da Situação dos Riscos
do Ambiente

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Análise de documentação
Experiência da equipe

ISO 12207 (7.1); PMBOK; CMMI nível 3.

Funcionalidades
1. Registro das situações dos riscos do ambiente

(AE.11.2) REVER AS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS PARA TRATAMENTO E RESPOSTAS AOS RISCOS
Objetivo
A finalidade é manter uma avaliação contínua das estratégias definidas para a Gerência de Riscos do Ambiente. Mudanças
podem ser necessárias para contemplar as estratégias organizacionais e as necessidades do ambiente.
Periodicidade
Enquanto existir projeto no ambiente.
Passos
Com base nas avaliações do ambiente e dos projetos as estratégias do ambiente podem sofrer atualizações – AG.1.
Responsáveis
Gerente de Múltiplos Projetos, Gerente de Riscos, Gerente de Projeto e Analista de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
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Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
Contexto da Gerência de Riscos

 Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
 Contexto da Gerência de Riscos do Ambiente
 Política de Gerência de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Relatório de Acompanhamento da Situação dos Riscos
do Ambiente

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Análise dos relatórios de acompanhamento
Análise das solicitações organizacionais
Funcionalidades

1. Atualizar as Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
2. Cadastrar os desvios encontrados nas Estratégias de Tratamento e Respostas aos Riscos

(AE.11.3) REGISTRAR ATUALIZAÇÕES PARA A GERÊNCIA DE RISCOS DO AMBIENTES
Objetivo
De posse das informações do ambiente e das necessidades de mudança, deve-se avaliar as atualizações pertinentes no
processo e registrá-las para a verificação da implantação.
Periodicidade
Enquanto existir projeto no ambiente.
Passos
Documentar todas as requisições de mudança e atualizações do processo – PRIME.
Responsáveis
Gerente de Múltiplos Projetos, Gerente de Riscos, Gerente de Projeto e Analista de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
Contexto da Gerência de Riscos

 Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
 Contexto da Gerência de Riscos do Ambiente
 Política de Gerência de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Relatório de Acompanhamento da Situação dos Riscos
do Ambiente

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Revisão de Documentação do Ambiente e dos projetos

ISO 12207 (7.1); PMBOK

Funcionalidades
1. Registrar as atualizações necessárias para melhoria das Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente

(AP.3) APLICAR AÇÕES CORRETIVAS NO PROJETO
Objetivo
A finalidade é corrigir o projeto, pela ocorrência de riscos, através da aplicação das ações corretivas definidas.
Periodicidade
Quando da ocorrência de riscos no projeto.
Passos
Os passos necessários para o cumprimento desta atividade são:

1. Executar as ações corretivas
2. Registrar desvios encontrados
3. Documentar as informações obtidas
4. Documentar possíveis novos riscos e publicá-los
5. Reavaliar os riscos priorizados

Responsáveis
Gerente de Projeto e Gerente de Múltiplos Projetos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
Contexto da Gerência de Riscos
Política da Gerência de Riscos

 Plano de Gerência de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Implementação da(s) ação(ões) corretiva(s) definida(s)
para o projeto

 Relatório de Progresso dos Riscos do Projeto
Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
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Reuniões ISO 12207 (7.1); PMBOK;
Funcionalidades
1. Atualizar o Formulário e a Matriz de Riscos com a ação realizada

(AE.12) APLICAR AÇÕES CORRETIVAS NO AMBIENTE
Objetivo
A finalidade é corrigir os desvios no ambiente, pela ocorrência de riscos de projeto(s), através da aplicação das ações
corretivas definidas.
Periodicidade
Quando da ocorrência de riscos no(s) projeto(s) e no ambiente.
Passos
Os passos necessários para o cumprimento desta atividade são:

1. Executar as ações corretivas
2. Registrar desvios encontrados
3. Documentar as informações obtidas
4. Documentar possíveis novos riscos – AE.1 até AE.6.
5. Reavaliar os riscos priorizados

Responsáveis
Gerente de Riscos, Gerente de Múltiplos Projetos e Analista de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
Contexto da Gerência de Riscos

 Plano de Gerência de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Implementação da(s) ação(ões) corretiva(s) definida(s)
para o ambiente

 Relatório de Progresso dos Riscos do Ambiente
Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Rastreamento através de gatilhos

ISO 12207 (7.1); PMBOK

Funcionalidades
1. Cadastrar as atualizações no Formulário e na Matriz de Riscos do Ambiente

(AE.13.1) MONITORAR OS RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
A finalidade desta atividade é realizar as devidas correções no documento de planejamento das respostas aos riscos do
ambiente, com base nas informações coletadas até o momento.
Periodicidade
Enquanto existir projeto no ambiente.
Passos
Os passos necessários para o cumprimento desta atividade são:

1. Rever as respostas indicadas para o tratamento dos riscos
2. Realizar as devidas correções

Responsáveis
Analista de Riscos, Gerente de Riscos e Gerente de Projeto
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
Contexto da Gerência de Riscos

 Plano de Tratamento dos Riscos do Ambiente
 Relatório de Acompanhamento da Situação dos Riscos

do Ambiente
Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Relatório de Riscos do Ambiente

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Documentação de acompanhamento dos riscos e do processo
de Gerência do ambiente
Tutoriais

ISO 12207 (7.1); PMBOK

Funcionalidades
1. Documentar informações relevantes sobre os riscos
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(AE.13.2) RASTREAR RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
O objetivo desta atividade é identificar a situação do risco do ambiente, através da reavaliação de seus elementos (impacto,
probabilidade, exposição, gatilhos...).
Periodicidade
Enquanto existir projeto no ambiente.
Passos
Rever os riscos priorizados e seus respectivos gatilhos.
Responsáveis
Analista de Riscos, Gerente de Riscos e Gerente de Projeto
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
Contexto da Gerência de Riscos

 Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
 Contexto da Gerência de Riscos do Ambiente
 Política de Gerência de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Formulário de Riscos do Ambiente Atualizado
 Matriz de Riscos Atualizada

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Tutoriais

ISO 12207 (7.1); PMBOK

Funcionalidades
1. Registrar informações sobre os riscos do ambiente
2. Atualizar Matriz de Riscos do Ambiente

(AE.13.3) REVISAR DOCUMENTAÇÃO DOS RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
O objetivo desta atividade é manter a documentação relativa aos riscos do ambiente atualizada, permitindo uma
confiabilidade nas informações disponibilizadas no ambiente sobre os riscos existentes.
Periodicidade
Enquanto existir projeto no ambiente.
Passos
Acompanhar e revisar a criação dos documentos sobre os riscos dos projetos do ambiente.
Responsáveis
Analista de Riscos, Gerente de Riscos e Gerente de Projeto
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
Contexto da Gerência de Riscos

 Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
 Contexto da Gerência de Riscos do Ambiente
 Política de Gerência de Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Anotações relevantes sobre a revisão

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Tutoriais

ISO 12207 (7.1); PMBOK

Funcionalidades
1. Registrar as informações e desvios encontrados sobre os riscos do ambiente

(AE.13.4) REPORTAR ESTADO ATUAL DOS RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
A comunicação é vital para o sucesso de um processo de gestão. Desta forma, as informações do ambiente devem ser
comunicadas para as equipes de forma a manter uma homogeneidade das informações e situações de risco do ambiente
organizacional.
Periodicidade
Enquanto existir projeto no ambiente.
Passos
Publicar todas as novas informações sobre os riscos do ambiente.
Responsáveis
Gerente de Múltiplos Projetos, Gerente de Riscos, Gerente de Projeto e Analista de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
Contexto da Gerência de Riscos

 Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
 Contexto da Gerência de Riscos do Ambiente
 Política de Gerência de Riscos do Ambiente
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Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Plano de Tratamento dos Riscos do Ambiente
Atualizado

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Tutoriais
Compilar e aglutinar informações sobre os riscos

ISO 12207 (7.1); PMBOK

Funcionalidades
1. Atualizar o Plano de Tratamento dos Riscos do Ambiente
2. Atualizar as Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente

A.5 Atividades da Fase de Avaliação

(AP.4) FINALIZAR ADMINISTRATIVAMENTE O PROJETO
Objetivo
O objetivo desta atividade é validar, juntamente com a equipe de desenvolvimento e com o cliente, que os resultados do
projeto estão em conformidade com o que foi solicitado.
Periodicidade
Enquanto existir projeto no ambiente.
Passos
Deve seguir os passos especificados pela metodologia de gestão utilizada, com a respectiva aprovação das partes
interessadas.
Responsáveis
Gerente de Projeto e Gerente de Múltiplos Projetos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Esta atividade pode acontecer no final de uma fase ou do
projeto como um todo ou nos casos em que o projeto foi
suspenso ou cancelado.

 Documentação do Projeto

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Formalização da validação do projeto
 Relatório de finalização do projeto/fase elaborado
 Base histórica atualizada

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Revisão da Documentação do Projeto
Homologação do Produto/Serviço desenvolvido

ISO 12207 (7.1); PMBOK; CMMI

Funcionalidades
1. Registrar as informações sobre a finalização do projeto no perfil do projeto

(AE.14) REAVALIAR RISCOS DO AMBIENTE
Objetivo
O objetivo desta atividade é reavaliar a exposição de cada um dos riscos no ambiente, mediante a saída de um ou mais
projetos.
Periodicidade
Todas as vezes que um projeto for encerrado.
Passos
1. Executar as atividades AE1 a AE6 e o pacote de trabalho AE13, de acordo com a necessidade.
Responsáveis
Gerente de Projeto e Gerente de Múltiplos Projetos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Esta atividade pode acontecer no final de uma fase ou do
projeto como um todo ou nos casos em que o projeto foi
suspenso ou cancelado.

 Plano de Gerência de Riscos do Ambiente
 Documentação do Projeto Finalizado

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Relatório de Avaliação dos Riscos do Ambiente

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Análise da Exposição do Ambiente aos Riscos ISO 12207 (7.1); PMBOK
Funcionalidades
1. Atualização da Matriz de Riscos e do Formulário de Riscos do Ambiente
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(AE.15.1) VERIFICAR A SITUAÇÃO E REVER PRIORIDADE DOS PROJETOS
Objetivo
Com a saída de um projeto do ambiente existe a necessidade de rever a situação de cada um dos projetos que compõem o
ambiente.
Periodicidade
Enquanto existir projeto no ambiente.
Passos
Os projetos serão avaliados de acordo com as estratégias organizacionais e metodologia de gestão utilizada.
Responsáveis
Gerente de Múltiplos Projetos, Gerente de Riscos e Gerente de Projeto
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre os projetos e riscos do ambiente
Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
Contexto da Gerência de Riscos

 Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente
 Contexto da Gerência de Riscos do Ambiente
 Política de Gerência de Riscos do Ambiente
 Documentação dos Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Relatório de Indicadores para Priorização de Projetos

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Tutoriais
Análise de Documentação
Análise das Prioridades da Organização
Funcionalidades
1. Atualizar os Perfis de cada projeto

(AE.15.2) ADEQUAR MODIFICAÇÕES NO AMBIENTE
Objetivo
Com base nas informações dos projetos as modificações necessárias serão implementadas nos artefatos do ambiente.
Periodicidade
Enquanto existir projeto no ambiente.
Passos
Com base nas modificações necessárias identificadas, deve-se realizar uma análise das alterações necessárias e avaliar quais
devem ser incorporadas no processo. Revisão das atividades de gerais de ambiente. – AG.1 e AG.2.
Responsáveis
Gerente de Múltiplos Projetos, Gerente de Riscos e Gerente de Projeto
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações sobre o progresso do processo.  Registros das medições e auditorias realizadas para

acompanhamento do processo.
Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Matriz de Riscos do Ambiente Atualizada

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Análise da Exposição do Ambiente aos Riscos
Análise dos Riscos do Ambiente pela saída de projeto
Funcionalidades
1. Atualizar a Matriz de Riscos do Ambiente

(AG.3.1) AVALIAR E SUBMETER MELHORIAS AO PROCESSO
Objetivo
Com base nas informações e dados dos projetos e do ambiente, modificações necessárias são validadas e implantadas no
processo de Gerência de Riscos do Ambiente.
Periodicidade
Enquanto existir projeto no ambiente.
Passos
Rever as informações coletadas e analisadas nas AE.13 e AE.14.
Responsáveis
Gerente de Riscos, Gerente de Múltiplos Projetos e Analista de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
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Informações coletadas ao longo da execução do Plano de
Gerência de Riscos do Ambiente e do de Medição do
Processo.

 Informações da Organização e do Processo de Gestão de
Riscos do Ambiente

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Lista das melhorias necessárias à evolução do processo.

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Análise das documentações de avaliação
Levantamento das requisições de melhoria

ISO 12207 (7.1); PMBOK

Funcionalidades
1. Cadastrar melhorias para o processo de Gestão de Riscos

(AG.3.2) IMPLEMENTAR AS MELHORIAS NO PROCESSO
Objetivo
Atualizar e comunicar as melhorias no processo de Gerência de Riscos.
Periodicidade
Enquanto existir projeto no ambiente.
Passos
Efetivar as melhorias requeridas e aprovadas.
Responsáveis
Gerente de Riscos, Gerente de Múltiplos Projetos, Gerente de Projetos e Analista de Riscos
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações e solicitações para evolução ou adaptação do
processo

 Informações da Organização e do Processo de Gestão de
Riscos do Ambiente

 Lista das melhorias necessárias à evolução do processo.
Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Atualização (nova versão) do Processo de Gerência de
Riscos do Ambiente

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Reuniões
Experiência da equipe e gerência
Documentação

ISO 12207 (7.1); PMBOK

Funcionalidades
1. Efetivar as melhorias no processo
2. Publicar o processo atualizado

(AG.4.1) GERAR E ARMAZENAR LIÇÕES APRENDIDAS
Objetivo
Todas as informações relevantes do ambiente e do projeto devem ser armazenadas. Os dados que serão armazenados foram
definidos nas Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente e devem estar discriminados nas Políticas de Gerência de
Riscos do Ambiente.
Periodicidade
Enquanto existir projeto no ambiente.
Passos
Registrar e armazenar todas as informações sobre os projetos e sobre o ambiente.
Responsáveis
Analista de Riscos, Gerente de Riscos e Gerente de Projeto
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações coletadas ao longo da execução do Plano de
Gerência de Riscos do Ambiente e de Avaliação do Processo.

 Documentações do Ambiente e dos projetos.

Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Lições Aprendidas

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Catalogar informações
Estrutura em banco de dados
Utilização de ferramentas OLAP

ISO 12207 (7.1); PMBOK; CMMI

Funcionalidades
1. Armazenar as Lições Aprendidas



245

(AG.4.2) COMUNICAR LIÇÕES APRENDIDAS
Objetivo
Divulgar as informações sobre os riscos de projetos e do ambiente.
Periodicidade
Enquanto existir projeto no ambiente.
Passos
Publicar as informações e tratar de forma mais específicas aquelas consideradas vitais.
Responsáveis
Analista de Riscos, Gerente de Riscos e Gerente de Projeto
Critérios de Entrada Produtos de Entrada
Informações consideradas lições aprendidas  Lições Aprendidas
Critérios de Saída Produtos de Saída
Esta atividade será considerada finalizada assim que os
produtos de saída forem concluídos.

 Tutorial
 Portal de Informações – Intranet

Ferramentas e Técnicas Padrões de Referência
Busca em base de dados
Utilização de Ferramentas OLAP

ISO 12207 (7.1); PMBOK; CMMI

Funcionalidades
1. Publicar Lições Aprendidas
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APÊNDICE B
Este apêndice tem a finalidade de disponibilizar os templates desenvolvidos e indicados no

mPRIME Process.

B.1 Artefatos da Fase de Concepção

B.1.1 Contexto da Gerência de Riscos

Contexto da Gerência de Riscos do Ambiente

Fatores de Sucesso

Premissas (informações relevantes)

Restrições

Metas

B.1.2 Estratégias da Gerência de Riscos

Estratégias da Gerência de Riscos do Ambiente

Categorias de Riscos

Tipos de Riscos

Categorias de Projetos

Técnicas de Identificação de Riscos



247

Indicadores

Escalas de Probabilidade

Escalas de Impacto

Níveis de Tolerância

Competências Requeridas

Critérios de Revisão e Avaliação do Processo

Informações Relevantes para a Comunicação dos Riscos

Períodos de Revisão e Avaliação do Processo

Estratégias de Tratamento dos Riscos
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B.1.3 Política da Gerência de Riscos do Ambiente

Política da Gerência de Riscos do Ambiente

Atribuição de Papéis e Responsabilidades

Formas de Comunicação (partes interessadas) - ver Plano de Comunicação

Periodicidade das Atividades de Gerenciamento de Riscos

Publicação das Informações sobre os Riscos

Periodicidade de Treinamentos e Capacitações

Atribuição de Regras para Gerenciamento de Riscos

Classificação das Informações sobre os Riscos e Projetos

Procedimentos para Execução da Gerência de Riscos

Procedimentos para Acompanhamento e Controle dos Riscos

Critérios de Conformidade

Penalidades e Processos Disciplinares

Manutenção do Guia
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B.1.4 Perfil do Projeto

Perfil de Projeto

Os projetos devem ser classificados de acordo com os critérios abaixo relacionados

Categorização

ID
 P

ro
je

to

Gerente Categoria Data Início Data Término

Ta
m

an
ho

 d
a 

eq
ui

pe

D
is

tr
ib

ui
çã

o 
G

eo
gr

áf
ic

a 
da

 e
qu

ip
e

Ex
pe

riê
nc

ia
 d

a 
eq

ui
pe

 n
o 

pr
oc

es
so

Ex
pe

riê
nc

ia
 d

a 
eq

ui
pe

 n
a 

ap
lic

aç
ão

Ex
pe

riê
nc

ia
 d

a 
eq

ui
pe

 n
as

 té
cn

ic
as

C
rit

ic
id

ad
e 

do
 p

ro
je

to

Ta
m

an
ho

 d
o 

pr
oj

et
o

Pr
io

rid
ad

e 
(Q

ua
lid

ad
e 

x 
Te

m
po

)

Anotações



250

B.1.5 Lista de Fatores de Riscos

Fatores de Riscos Genéricos

Utilizar esta lista de verificação na identificação dos riscos:
A equipe deve utilizar esta tabela para colocar sua visão sobre os riscos do projeto e/ou ambiente
A equipe pode definir se o risco é relevante ou não e classificá-lo.

Periodicamente a equipe deve avaliar a situação de cada risco e quando o projeto for completado
essas informações devem ser arquivadas.

Classificação
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Total de Categorias
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B.2 Artefatos da Fase de Elaboração

B.2.1 Matriz de Riscos

Matriz de Riscos

Após o preenchimento das listas de verificação os riscos devem ser transportados para a matriz.

A matriz de riscos deverá ser revisada periodicamente.

ID Categoria Tipo Descrição Probabilidade(p) Impacto(i) Exposição (ixp) Tolerância Proprietário
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B.2.2 Plano de Gestão de Riscos do Ambiente

OBJETIVOS DO AMBIENTE DE PROJETOS

ESCOPO

GESTÃO DE RISCOS

Atividades

Identificar Riscos

ID Descrição Probabilidade Impacto

…

Papéis e Responsáveis

Nome Papel Responsabilidade

Artefatos

ID Descrição Versão Periodicidade
Ex: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCOS
Matriz completa

MÉTRICAS
Métricas utilizadas (indicadores)

ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO
 Atividades de acompanhamento

CONTROLE DE VERSÕES

Revisão Data Descrição
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B.2.3 Formulário de Riscos

ID: Nome do Fator de Risco Rank:

Exposição: Categoria:

Probabilidade: Tipo:

Impacto: Responsável:

Projeto Origem: Relações:

Descrição do Risco:

Impacto (contexto):

Informação Adicional:

Gatilhos e Valores para os Planos de Contingência:

Ações e Planos de Contingência:

Recursos necessários para implementar o plano:

Status: Data:

Aprovado: Data de Encerramento:
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B.3 Artefatos da Fase de Controle

B.3.1 Relatório de Progresso dos Riscos no Ambiente

Este relatório consiste de uma lista de verificação com os critérios básicos para utilização nas
fases iniciais do levantamento de riscos ou na avaliação dos riscos existentes no ambiente. A
finalidade é verificar se as equipes de projetos estão desempenhando as atividades
relacionados ao gerenciamento dos riscos no ambiente.

ID
Lista de Verificação do Progresso de Riscos no Ambiente

Considere estas questões para identificação inicial de riscos
1 Foram definidas reservas para suporte as atividades do gerenciamento de riscos?
2 Foram alocados e determinados recursos para a identificação dos riscos?
3 As seguintes entidades estão representadas no ambiente:

 Equipe de projeto
 Grupos de Suporte (SQA, Gerência de Configuração, capacitação, ...)
 Partes interessadas
 Parceiros e representantes relevantes
 Cliente

4 Foi definido um prazo para a realização das atividades relacionadas à identificação dos
riscos?

5 Os fatores de riscos foram selecionados para facilitar a identificação dos riscos do ambiente?
 Fatores de risco genérico (ou de acordo com as características organizacionais)
 Fatores de riscos específicos para as categorias de projetos definidos
 Lições aprendidas em situações passadas

Considere estas questões para quando estiver reavaliando a situação dos riscos do
ambiente

6 O fator de risco relevante foi avaliado?
7 Para cada fator de risco considerado alto, uma indicação específica do risco foi escrita?
8 Para cada indicação específica do risco, as condições e as conseqüências ao projeto foram

assinaladas?
9 Os riscos específicos foram organizados em categorias que suportam a análise do impacto e

do desenvolvimento de ações de mitigação?
10 Os riscos foram revistos para determinar quais requerem uma análise mais detalhada?

Utilize estes itens quando da revisão dos resultados da análise de riscos específicos.
11 Para cada indicação do risco foi atribuída uma probabilidade da ocorrência?
12 Para cada indicação do risco está associada o impacto se o risco ocorrer?
13 A exposição do risco (=probabilidade x impacto) foi calculada para cada indicação do risco?
14 Os riscos foram expressos em ordem da exposição e foram concordados pela equipe?
15 Outros membros e partes interessadas do projeto reviram e comentaram a lista de riscos

(matriz de riscos)?
16 A equipe de identificação do risco revisou e disponibilizou os comentários incorporados de

outros membros e partes interessadas do projeto?
17 Com os riscos identificados, o projeto deve prosseguir com o planejamento?

Utilize estes itens durante a revisão dos resultados de planejamento das ações de controle
dos riscos

18 Há um plano de ação de mitigação para cada risco que deve minimizado?
19 Para que cada risco mitigado, um esforço e/ou um custo foram estimados para o plano de

ação de mitigação?
20 Um plano de contingência foi identificado para os riscos de forma apropriada?
21 Todas os planos de contingência foram documentados e incluem o custo e o esforço
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ID
Lista de Verificação do Progresso de Riscos no Ambiente
antecipados?

22 Um acordo com gerência foi feito sobre quando e se autoriza o uso de um plano de
contingência?

23 Outros?

B.3.2 Relatório de Avaliação dos Riscos no Ambiente

Este relatório consiste de uma lista de verificação com os critérios básicos para garantir que o
gerenciamento dos riscos do ambiente esteja focado na identificação de novos riscos e no
rastreamento dos esforços definidos para controle dos riscos.

ID
Lista de Verificação do Progresso de Riscos no Ambiente

1 Foram definidas revisão e atualização da situação atual dos riscos para garantir que estão sob
controle?

2 A Matriz de Riscos do Ambiente é revisada e atualizada periodicamente?  (semanalmente,
quinzenalmente, mensalmente)

3 A Matriz de Riscos foi devidamente publicada para as partes interessadas na organização?
4 Para cada cronograma de ações de mitigação, existe um acompanhamento planejado das

ações de mitigação?
5 Para qualquer risco que excedesse as situações de gatilho definidas, existe a orientação para

a definição dos planos de contingência apropriados?
6 Existe a especificação de relatórios sobre a situação dos riscos para garantir a disseminação

das informações entre as equipes sobre as revisões de progresso?
7 O cronograma dos projetos refletem a implementação de qualquer plano de contingência

aprovado?
8 As equipes de projetos juntamente com o gerente de riscos e analista de riscos revisam os

projetos para verificar se outros riscos não apareceram ou não forma percebidos?
9 O processo de avaliação de riscos e aceitação de riscos adicionais pelos membros dos

projetos ou demais partes interessadas está sendo realizado?
10 Outros?
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B.4 Artefatos da Fase de Avaliação

B.4.1 Relatório para Avaliação do Processo

Este relatório consiste de uma lista de verificação com os critérios básicos para avaliar a
efetividade do processo de Gestão de Riscos em Ambientes de Múltiplos Projetos. A lista de
verificação leva em consideração itens quando da finalização de projeto no ambiente ou fase,
para garantir que o processo está sendo bem desempenhado, as lições aprendidas estão sendo
capturadas e o esforço para gerenciamento de riscos está de acordo com o investimento.

ID Itens Importantes
1 Está definido nos planos de projeto e no plano de gerência de riscos quando o processo de

gestão de riscos deve ser avaliado? (fase completada, periodicidade, projetos completados ou
terminados)

2 As revisões técnicas estão sendo organizadas com as pessoas apropriadas a participar?
3 Os resultados das atividades do gerenciamento de riscos são revistas? Os resultados

deveriam incluir, pelo menos:
 Riscos que foram identificados inicialmente e satisfatoriamente controlados
 Riscos que foram identificados durante a execução dos projetos, mas não no início do

projeto
 Problemas que surgiram durante a execução de projetos no ambiente, mas não foram

detectados como riscos em nenhum projeto
 Custo e esforço das atividades de gerenciamento de riscos
 Custo e esforço das atividades de mitigação de riscos
 Custo e esforço dos planos de contingência que foram implementados

4 Durante as sessões de revisão foram identificados problemas pelos participantes?
5 Foram identificadas lições para as próximas atividades de gerenciamento de riscos (lições

aprendidas)? Itens de interesse devem incluir:
 Atividades de mitigação que foram efetivas
 Ações de contingência que foram satisfatórias
 Mudanças para as ações de mitigação que foram ineficazes

6 Foram identificadas mudanças nos fatores de riscos importantes para um uso futuro? Itens de
interesse deveriam incluir:
 Novos fatores de riscos inclusos em tabela apropriada
 Fatores de riscos que podem ser removidas da tabela
 Mudanças nas características dos fatores de riscos (alto, médio, baixo)

7 Os resultados das análises realizadas foram incorporados nas tabelas de fatores de riscos e
no processo de gestão de riscos do ambiente?

8 Os resultados das análises realizadas foram disseminados entre todos os projetos do
ambiente e suas equipes?

9 Outros?
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