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Abstract. Risk management has become important with the huge volume of data
that creates uncertainties for the Governance Scope. If treated using strategies,
such as planning, identification, analysis and control, risks become great op-
portunities. Furthermore, these strategies allow for the organizations to take a
preventive position, reducing resource and opportunity losses. This work intends
to develop a model for risk management following best practices, promoting a
way of deal with risks and creating and maintaining a better IT Governance and
Management environment.

Resumo. A Gestão de Risco tornou-se importante no cenário onde o volume de
informação acaba produzindo incertezas para o Âmbito de Governança. Esses
riscos, se tratados com um conjunto de ações estratégicas como o planejamento,
a identificação, a análise e o controle do mesmos, são gratificantes. Tal processo
permite que a organização tome uma posição preventiva, evitando perdas de
recursos e oportunidades. Este trabalho pretende desenvolver um modelo para
gestão seguindo os modelos de melhores práticas, criando uma maneira de lidar
com os riscos e originando e conservando um ambiente melhor de Gestão e
Governança de TI.

1. Introdução

A palavra risco, derivada do latim risico e riscu significa incerteza. Os primeiros registros
sobre riscos estão relacionados à teoria de probabilidades, aplicada em jogos de azar, onde
existe a chance de se perder ou ganhar. Nesse caso, a informação muitas vezes permite
uma maior previsibilidade do resultado, em alguns casos mudando até valores de apostas.

No cenário atual, o volume de informação gerado pelas organizações tem crescido
vertiginosamente, assim como a importância que as organizações vem dando a ela, sendo
esta informação considerada como ativo organizacional, como um diferencial competitivo
em relação ao mercado.

E conforme as necessidades aparecem, há uma adaptação por parte da Governança
de Tecnologia da Informação (TI) e Gestão TI, no qual atuam como moderadores dentro
da organização, onde a Governança adota as práticas de TI aos objetivos planejados da
empresa, sendo a informação o expediente decisivo. Diante disso, torno-se necessário a
criação de instrumentos que auxiliam o trabalho de Governança de TI, como frameworks
e bibliotecas de processos.

Assim, o objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo para implantação de
gestão de risco seguindo os princı́pios de ITIL e o COBIT, onde informações serão



extraı́das e analisadas para uma identificação do risco, seguido por uma análise, uma
avaliação e posteriormente por um monitoramento, tendo como uma das bases o modelo
BS ISO/IEC 27005:2008 de [1].

Em seguida, a Seção 2 aborda os conceitos fundamentais para a assimilação do
tema, tal como trabalhos correlatos e suas aplicações. Na Seção 3, é apresentado o ojetivo
do trabalho, na Seção 4 serão abordadas as metodologias para o desenvolvimento do
trabalho, na Seção 5 será apresentado o cronograma de execução deste trabalho, e por
fim, na Seção 5 é levantado os resultados esperados.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Governança e Gestão de TI

Segundo [7], empreendimentos existem para criar valor à seus stakeholders, onde criar va-
lor entende-se como gerar benefı́cios com custo de recurso melhorado enquanto otimiza-
se o risco. A Figura 1 ilustra a criação de valor para um stakeholder.

Figura 1. Criação de valores. Adaptada de [7]

Benefı́cios podem tomar formas diferentes, como financeiro para empresas, e de
serviço público para governos. Onde segundo [7], uma organização tem muitos stakehol-
ders com perspectivas diferentes de criação de valor. Na qual a governança atua como
negociações e decisões entre diferentes stackholders.

Existem sete fatores segundo [10], que determinam a necessidade, ou não, do
gerenciamento de projeto, conforme o diagrama com os critérios porpostos por [3]:



Figura 2. Necessidade de gerenciamento de projetos. Adaptada de [3]

Ainda segundo [10], não é necessário que todos esses fatores sejam pertinentes, e
basta que um desses fatores seja determinante para que o modelo de gerenciamento seja
insdispensável.

No entando, nas últimas duas décadas vem surgindo conforme [4] uma série de
modelos de melhores práticas de TI. Entre são citados modelos como: ISO/IEC 38500,
CobiT, ITIL, ISO 31000, PRINCE2, PMBOK, SCRUM, etc. A figura 3 mostra como os
modelos atuam na Governança de TI:

Figura 3. Os modelos de melhores práticas no contexto da Governança de TI.
Fonte: [4]

2.2. Gerenciamento e Otimização de Riscos
De acordo com [6], risco é a combinação da probabilidade de um evento acontecer, acom-
panhado de sua consequência. Conforme [7], um risco de TI é relacionado a eventos de



TI, que podem causar impacto no negócio. No modelo The Risk IT Framework criado por
[7], o risco pode ser categorizado da seguinte forma:

• IT benefit/value enablement risk—Associado a oportunidades perdidas em relação
do uso da tecnologia a fim de melhorar a eficiência ou a efetividade dos processos
de negócios ou servir de facilitador para novas iniciativas de negócios.

• IT programme and project delivery risk—Associado a contribuição da TI para
novas ou melhores soluções de negócios, usualmente na forma de projetos ou
programas como parte do portfólio de investimento.

• IT operations and service delivery risk—Associado a todos os aspectos dos
negócios para um performance usual de sistemas e serviços de TI, que podem
acabar ou reduzir o valor do empreendimento.

Segundo [9], a gerenciamento de riscos é como a arte e ciência de identificar,
analisar, e responder o risco em toda a vida de um projeto com os melhores interesses para
alcançar o objetivo do projeto. Desta forma, o gerenciamento de risco tem um impacto
positivo em projetos apurados. Bem como o mesmo, realizou uma pequisa com 260
empresas de TI e apresentou os seguintes resultados:

• 90% dos participantes possuem procedimentos para identificar e avaliar riscos.
• 80% antecipam e evitam problemas como benefı́cio primário do gerenciamento

de risco.
• 70% das organizações definiram os processos de desenvolvimento de software.
• 60% possuem escritório de gerenciamento de projeto.

Figura 4. Benefı́cios da Prática de Gestão de Risco em Softwares. Adaptada de
[9]

A Figura 4 revela os benefı́cios da prática de gerenciamento de risco das
organizações que participaram das pesquisadas anteriormente.

2.3. Metodologia para Gestão de Risco

Segundo [8], o gerenciamento de riscos deve começar com um planejamento. Esta é uma
das preocupações principais e deve acontecer na fase inicial das atividades e funciona
como uma reflexão sobre como lidar com os riscos do projeto ao longo de sua concepção
e desenvolvimento.

Deve-se um termo de abertura do projeto, estimativas de custos (prazo e tempo)
e documentações respeitando as polı́ticas corporativas. E já nessa fase ocorre decisões



de go/ no-go de um projeto ou proposta. Na metodologia usada em [5], um plano de
gerenciamento de risco(PGR) é criado em um processo de planejamento, que define como
conduzir uma gestão de risco para um projeto.

Figura 5. PGR: Inputs e Outputs. Adaptado de [9]

A Figura 5 mostra um procedimento paralelo à [9] no qual o ciclo de gerencia-
mento é divido em seis processos principais, dada a seguinte ordem:

1. Planejamento do gerenciamento de risco inclui a decisão como abordar e pla-
nejar as atividades de gerenciamento de risco para um projeto. Revê o plano de
gerenciamento do projeto, o termo de abertura do projeto, o registro do stakehol-
der, fatores ambientais da empresa e o ativo de processo organizacional. Equipes
de projetos podem discutir e analisar a atividade de gerenciamento de risco para
projetos particulares. Este processo tem como fruto um PGR.

2. Identificação dos riscos envolve estabelecer qual risco pode afetar cada projeto.
Uma documentação é feita com o perfil de cada risco. Este processo permite uma
abertura de um registro de riscos.

3. Análise qualitativa do risco abrange priorizar os riscos baseado na probabilidade
de ocorrer e a repercussão. Após a identificação dos riscos, equipes de projetos
usam ferramentas e técnicas para classificar os riscos e atualizar os dados no re-
gistro de riscos. Este processo faz uma atualização dos documentos do projeto.

4. Análise quantitativa do risco envolve estimar a escala numérica do efeito que
um risco pode provocar no objetivo do projeto. Este processo faz uma atualização
dos documentos do projeto.

5. Planejamento de respostas ao risco inclui criar um preparo para melhorar opor-
tunidades e reduzir os indı́cios aos objetivos do projeto. Equipes de projetos
utilizam os resultados dos processos de gerenciamento que precedem este, para
desenvolver estratégias de resposta aos riscos que muitas vezes resultam em
atualizações no plano de gerenciamento de projeto e outros documentos do pro-
jeto.

6. Controle do risco envolve riscos residuais e identificados por monitoramento,
revelando novos riscos, executando planos de respostas ao risco e avaliando a
efetividade das estratégias ao longo da vida do projeto. Este processo produz
informações de desempenho no trabalho, pedidos de mudanças e atualizações no
plano de gestão do projeto, outros documentos do projeto e ativos de processo
organizacional.

Segundo [2], os benefı́cios relacionados à aplicar o gerenciamento de risco do
processo (GRP) inclui estimular a efetiva integração do plano de gerenciamento de cus-
tos, facilitar considerações de atividades extras, focar nos próximos processos e erros de
desempenho do produto.



3. Objetivos
O trabalho almeja desenvolver um modelo para implantação de gerenciamento de risco,
que através do preparo e planejamento, analisa os mesmos, fazendo o papel de documentá-
los e controlá-los, promovendo uma maior segurança e convı́vio em relação aos riscos de
uma Gestão e Governança de TI.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
O passo inicial a se fazer é realizar uma análise na literatura relacionada ao tema, adotando
os prı́ncipios de Governança e Gestão de TI, a fim de estudar casos de sucesso e suas
respectivas técnicas e processos que envolvem um gerenciamento de risco.

Após o primeiro passo, poderão ser incorporados novos modelos aos proces-
sos citados na Seção 2, aplicando-os em projetos que exigem cuidados relacionados a
documentação, prazo e custo. Com os resultados obtidos na execução dos processos,
espera-se estruturar um modelo para este trabalho.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;;
2. Esboço de modelo;
3. Finalização do modelo;
4. Avaliação do modelo;
5. Correções e ajustes do modelo;
6. Escrita do relatório;

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

Atividade 1 X X X
Atividade 2 X X X
Atividade 3 X X X X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

É esperado que com este trabalho, através de eventos existentes, o modelo desenvolvido
seja capaz de gerar resultados úteis para um preparo e possı́vel tratamento de riscos na
área de Gestão e Governança de TI.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, data por extenso.



—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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