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Abstract. All projects today have risks, having varying degrees of complexity
that can provide benefits, some of which are conflicting and changeable with the
capacity to harm the project. Thanks to Risk Management we can identify and
control the risks before they affect the project.

Resumo. Todos projetos hoje em dia possuem riscos, tendo graus variados de
complexidade que possam proporcionar benefı́cios, sendo alguns conflitantes e
mutáveis com capacidade de prejudicar o projeto. Graças ao Gerenciamento
de Riscos podemos identificar e controlar os riscos antes que eles afetem o pro-
jeto. Este trabalho tem por objetivo estudar sobre o gerenciamento de riscos
no processo de desenvolvimento de software e realizar um aprimoramento no
framework GAIA RISCOS.

1. Introdução
A utilização do gerenciamento de projetos cresceu muito nos últimos anos e vem sendo o
alvo de estudos, sendo a disciplina mais crescente no mundo [1].
Em grande parte dos projetos, risco são associados com grandes empreendimentos, visto
isso, estão recebendo atenção especial dos gerentes de projetos. Para o controle riscos é
fundamental um programa que previna percas e diminua a frequência e a gravidade de
acidentes [2].
O gerenciamento de riscos pode possibilitar a compreensão da natureza do projeto graças
ao envolvimento dos membros da equipe, que identificam e respondem quais os possı́veis
riscos esse projeto pode apresentar, normalmente os riscos estão vinculados a tempo,
qualidade e custos [3].
De acordo com estatı́sticas, cerca de 32% dos projetos de software são entregues dentro
do planejado, 44% acabam sendo entregue depois do prazo e 24% são encerrados antes
da sua conclusão, ou seja, acabam não sendo entregues [2].
Com a finalidade de acabar com essa realidade nas quais os projetos de software são
afetados por algum tipo de problema, as entidades devem aderir recursos e processos
cada vez mais eficazes para manterem seguros. Tornando o Gerenciamento de Projetos
uma atividade de grande importância por meios de métodos, ferramentas e processos, os
gerentes podem identificar, analisar e avaliar os impactos que uma certa ameaça pode
causar ao projeto e assim esses gerentes podem planejar e executar ações corretivas para
o projeto.
Neste trabalho espera-se apresentar o estudo de Gerenciamento de Riscos no processo
de desenvolvimento de software, tendo como objetivo comparar alguns gerenciamentos



de riscos, e mostrar possı́veis melhorias que poderão ser feitas no framework GAIA
RISCOS.
A Seção 2 apresenta a fundamentação teórico-metodológico fundamentais para o en-
tendimento desse trabalho. A Seção 3 descreve o objetivo geral e os objetivos especı́ficos.
A Seção 4 aborda a metodologia a ser seguida. A Seção 5 identifica o perı́odo estipulado
para a conclusão de cada atividade descrita. Na Seção 6 será apontada as contribuições
ou resultados esperados que esse trabalho pode trazer para o gerenciamento de riscos.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Este capı́tulo apresenta a revisão bibliográfica realizada para fundamentação teórica deste
trabalho. Apresentando as bases teóricas sobre gerenciamento de projetos e gerencia-
mento de riscos serão fundamentais no conhecimento necessário para o projeto.

2.1. Gerenciamento de Projetos
O Projeto é um conjunto de atividades temporárias, realizadas em um grupo, destinada a
produzir um produto e um resultado. O projeto tem inicio e fim definidos em tempo, e as-
sim um escopo e recursos são definidos envolvendo um determinado numero de pessoas,
as quais normalmente são organizadas em um time. O Gerenciamento de Projeto (GP) é a
aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto
a fim de cumprir os seus requisitos[4].
A instituição desses conceitos é o Project Management Institute (PMI) [5], é uma
instituição internacional sem fins lucrativos que associa profissionais de gestão de pro-
jetos. Em seu livro A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK),
descreve conceitos e melhores praticas das áreas de gerenciamento. Esse guia se identi-
fica em dez áreas de Conhecimento que são utilizadas na maioria os projetos em maior
parte das vezes. Essas Guias são:

• Gerenciamento da integração do projeto: engloba processos e atividades
necessárias para definir, unificar, combinar e coordenar processos e atividades de
GP nos grupos de processo de gerenciamento de projetos;

• Gerenciamento do escopo do projeto: Contem processos necessários para asse-
gurar que o projeto contemple todo o trabalho necessário;

• Gerenciamento do cronograma do projeto: engloba os processos necessários
para gerenciar o término pontual do projeto;

• Gerenciamento dos custos do projeto: Contem os processos relacionados aos
custos do projeto, para que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento
aprovado;

• Gerenciamento da qualidade do projeto: inclui processos relacionados com a
qualidade do projeto e do produto de forma que consiga atender as expectativas
das partes interessadas;

• Gerenciamento dos recursos do projeto: engloba os processos para identificar,
adquirir e gerenciar os recursos necessários para a conclusão satisfatória do pro-
jeto;

• Gerenciamento das comunicações do projeto: Contém os processos necessários
para garantir que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas,
distribuı́das, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e
organizadas de aproveitamento e apropriada;



• Gerenciamento dos riscos do projeto: Contem os processos de condução de
planejamento, identificação e analise de gerenciamento de riscos, planejamento
de resposta, implementação de resposta e monitoramento de risco em um projeto.

• Gerenciamento das aquisições do projeto: Contem os processos necessários
para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do
projeto;

• Gerenciamento das partes interessadas do projeto: Contém os processos exigi-
dos para identificar as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou
serem impactados pelo projeto, analisar as expectativas das partes interessadas
e seu impacto no projeto, e desenvolver estrategias de gerenciamento para suas
decisões e execução do projeto;

Essas áreas de conhecimento do PMBOK são agrupados em cinco Grupos de Processos
de Gerenciamento de Projetos [6][5]:

• Grupo de processos de iniciação: repensável por obter autorização para iniciar
um projeto ou uma fase;

• Grupo de processos de planejamento: estipula o que deve ser feito e como deve
ser feito por meio da declaração do escopo e do planejamento de gerencia do
projeto, pelo qual foi objetivado;

• Grupo de processos de execução: mediante a integração de pessoas, organização
e recursos é possı́vel realizar as entregas do projeto ao serem executadas;

• Grupo de processos de monitoramento e controle: Identificam os desvios e
o inı́cio das mudanças necessárias ao acompanhar e revisão regularmente o pro-
gresso e o desemprenho do projeto;

• Grupo de processos de encerramento: formalizam o encerramento do pro-
jeto e finalizam as atividades dos grupos de processos,encerram os contratos e
a desmobilização da equipe.

A figura 1 mostra o relacionamento entre os grupos.

Figure 1. Relacionamento entre o Grupo de Processos do PMBOK



2.2. Gerenciamento de Riscos

Em qualquer projeto existem riscos, tendo graus variados de complexidade que possam
proporcionar benefı́cios, alguns podendo ser conflitantes e mutáveis. As entidades devem
escolher por correr o risco do projeto de maneira controlada e com intuição de criar valor
e ao mesmo tempo manter equilibrado os riscos e recompensas que podem ocorrer no
projeto.
Com o objetivo de controlar os riscos, o Gerenciamento de Riscos (GR) do projeto, visa
identificar e controlar os riscos que não são considerados pelos outros processos de Geren-
ciamento de Projeto. No momento estes riscos não são gerenciados e tem capacidade para
desviar o projeto do plano e impedir que alcance os objetivos definidos no projeto.
O Gerenciamento de Riscos contém os processos de gerência do planejamento, da
identificação, da análise, do planejamento das respostas, da implementação das respostas
e do monitoramento dos riscos em um projeto [5]. Tem-se por objetivo aumentar a prob-
abilidade e/ou impacto de riscos positivos e diminuir a probabilidade e/ou impacto de
riscos negativos que irão prejudicar o projeto. Existem processos para o GR, que são:

• Planejar o Gerenciamento de Riscos: definir as atividades de gerenciamento
dos projetos de riscos.

• Identificar Riscos: Identificar os riscos individuais e de documentar suas carac-
terı́sticas.

• Realizar a Análise qualitativa dos riscos: Prioriza riscos individuais do projeto
para analise, através de sua probabilidade e impacto no projeto.

• Realizar a Análise quantitativa dos riscos: Analisar numericamente o efeito
combinado dos riscos individuais do projetos.

• Planejar as respostas aos Riscos: Criar alternativas, selecionando estrategias
para lidar com a exposição geral de riscos, e tratar os riscos individuais.

• Implementar Respostas a Riscos: Implementar planos de respostas aos riscos.
• Monitorar os Riscos: Monitorar a implementação de planos de respostas aos

riscos, acompanhar os riscos identificados, identificar e analisar novos riscos, e
assim avaliar a ação do processo de risco ao longo do projeto.

3. Objetivos

O objetivo desse trabalho é mostrar o gerenciamento de riscos e sua importância nos
projetos de software, mostrando-se que com sua utilização o gerenciamento de projeto é
muito mais eficaz, podendo em si controlar os riscos e assim validando os riscos, bem
como, comparar gerenciamentos de riscos no desenvolvimento de software e com esse
conhecimento fazer um aprimoramento no Framework GAIA RISCOS[4].

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Primeiramente estudar o PMBOK[5], sobre o gerenciamento de projeto, posteriormente
estudar sobre o gerenciamento de riscos e logo em seguida aplicar esse gerenciamento de
riscos no processo de desenvolvimento de software.
Melhorar o Framework GAIA RISCOS[4], aplicando uma melhoria no gerenciamento de
riscos.



5. Cronograma de Execução
A Tabela 1 onde o cronograma do projeto sera executado.

Atividades:

1. Estudar Gerenciamento de Projeto do PMBOK;
2. Estudar Gerenciamento de Riscos do PMBOK;
3. E Gerenciamento de Riscos no desenvolvimento de software;
4. Estudar alguns Gerenciamento de Riscos para fazer comparação;
5. Estudar Framework GAIA RISCOS[4];
6. Escrita Parcial do TCC;
7. Aprimorar o Framework GAIA RISCOS;
8. Escrita Redação Final do TCC;

Table 1. Cronograma de Execução
abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x
Atividade 4 x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x
Atividade 7 x x
Atividade 8 x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Este trabalho busca evidenciar o estudo de Gerenciamento de Riscos no desenvolvimento
de software, mostrando o quão importante deve ser um projeto, procurando melhorar o
desempenho e a sua qualidade. O outro propósito é o melhoramento do framework GAIA
RISCOS[4], uma vez que será estudado o gerenciamento de riscos existentes e adquirido
conhecimento para poder melhorar o framework.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, data por extenso.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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