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Abstract. Software projects may fail because of foreseen or unforeseen situati-
ons with negative effects. The possibility of situations with positive or negative
effects occurring is called “risk”. But even if a significant number of software
projects fail because of its absence, risk management is the least practiced soft-
ware management activity. In this context, the objectives of this work are to
propose a model for risk management and to develop a risk management system
considering the best practices of software projects and the main barriers to the
adoption of risk management in organizations.

Resumo. Projetos de software podem fracassar devido a situações previstas
ou imprevistas com efeitos negativos. A possibilidade de situações com efei-
tos positivos e negativos ocorrerem é chamada de “risco”. Porém mesmo que
um número significativo de projetos de software fracasse por sua ausência, o
gerenciamento de riscos é a atividade de gerenciamento de software menos pra-
ticada. Nesse contexto, os objetivos deste trabalho são propor um modelo para
gerenciamento de riscos e desenvolver um sistema de gerenciamento de riscos
considerando as melhores práticas dos projetos de software e as principais bar-
reiras para a adoção do gerenciamento de riscos nas organizações.

Introdução
Projetos de software estão sujeitos a situações previstas ou imprevistas com efeitos ne-
gativos que podem resultar em fracassos. A possibilidade de situações com efeitos po-
sitivos ou negativos ocorrerem é chamada de “risco”. O gerenciamento de riscos é uma
das maneiras de maximizar as situações com efeitos positivos e de evitar ou contornar as
situações com efeitos negativos.

Segundo dados do CHAOS Report, apresentados na Tabela 1, em 2015, 29% dos
projetos de software foram entregues dentro do prazo, dentro do orçamento e com funcio-
nalidades completas (successful); 52% foram entregues fora do prazo, fora do orçamento
ou com funcionalidades incompletas (challenged); e 19% foram cancelados [1]. Apesar
do CHAOS Report ser um estudo tradicional, conduzido pelo The Standish Group1 desde
1994, seus resultados são contestados por pesquisadores e profissionais por sua metodo-
logia não ser divulgada, pela ausência de revisão por pares, por relatórios inconsistentes
e por equívocos na definição de projeto de software cancelado [2, 3, 4]. Em 2009, um
estudo alternativo conduzido nos anos de 2005 e 2007 constatou que aproximadamente

1The Standish Group: http://www.standishgroup.com/
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48% e 55% dos projetos de software são entregues com sucesso; aproximadamente 17%
e 22% não são entregues com sucesso; e aproximadamente 15,52% e 11,54% são can-
celados. Mesmo obtendo resultados menos alarmantes, os autores do estudo alternativo
concluíram que o número de projetos de software cancelados é significativo [2].

Tabela 1. Dados do CHAOS Report de 2011 até 2015 [1]

Classificação/ano 2011 2012 2013 2014 2015

Successful 29% 27% 31% 28% 29%

Challenged 49% 56% 50% 55% 52%

Failed 22% 17% 19% 17% 19%

Entre os fatores mais comuns para o fracasso de projetos de software, está a ausên-
cia do gerenciamento de riscos. Mesmo assim, o gerenciamento de riscos é a atividade de
gerenciamento de software menos praticada [5]. As principais barreiras para a adoção do
gerenciamento de riscos são a dificuldade para enxergar valor no gerenciamento de riscos
em detrimento de outras atividades do gerenciamento de software e o esforço necessário
para gerenciar os riscos [6]. Este trabalho insere-se nesse contexto.

A seção 2 apresenta as definições de risco e de gerenciamento de riscos. Em se-
guida, a seção 3 apresenta os objetivos deste trabalho. A seção 4 apresenta o método e a
seção 5 apresenta os prazos para a execução do método. Por fim, a seção 6 apresenta as
contribuições e os resultados esperados.

Fundamentação teórico-metodológica e estado da arte
Alguns conceitos importantes para este trabalho são apresentados a seguir.

Definição de risco

Segundo [7], “risco” é a possibilidade de perda ou prejuízo e a exposição a riscos é defi-
nida pela relação RE = P (UO) ∗ L (UO), onde RE é a exposição a riscos, P (UO) é
a probabilidade de resultados insatisfatórios e L (UO) é a perda das partes afetadas se os
resultados forem insatisfatórios.

O guia de boas práticas Project Management Body of Knowledge (PMBOK), ou
Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, define “risco” como “um
evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em
um ou mais objetivos do projeto” [8]. Essa definição é similar à que consta na norma
ABNT NBR ISO 31000:2009 [9].

Resumidamente, o risco é uma incerteza que, quando concretizada, pode afetar
positiva ou negativamente o projeto de software.

Definição de gerenciamento de riscos

Segundo [7] o gerenciamento de riscos é um processo dividido em duas etapas, cada
uma dividida em três subetapas: a avaliação de riscos, que compreende a identificação de



riscos, a análise de riscos e a priorização de riscos; e o controle de riscos, que compreende
o planejamento do gerenciamento de riscos, a resolução de riscos e o monitoramento de
riscos. Esse processo em seis etapas tornou-se tradicional e corresponde ao processo de
gerenciamento de riscos apresentado no PMBOK, mas com pequenas diferenças [10, 8].
A seguir, os detalhes de cada etapa, comparações com o PMBOK e algumas técnicas
comuns são apresentadas.

Etapas de avaliação de riscos

Identificação de riscos produz uma lista de riscos que podem comprometer o projeto de
software. No PMBOK, “risco” também pode provocar um efeito positivo e esses
riscos também são identificados. Técnicas comuns são o brainstorming, a técnica
Delphi e a análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT);

Análise de riscos avalia a probabilidade de perdas e a magnitude de perdas de cada risco
identificado. No PMBOK, essa etapa é chamada de “análise qualitativa dos riscos”
e os efeitos positivos dos riscos identificados também são avaliados. Uma técnica
comum é a matriz de probabilidade de impacto;

Priorização de riscos produz uma classificação dos riscos identificados e analisados. No
PMBOK, a priorização de riscos integrada à análise de riscos e esta etapa é cha-
mada de “análise quantitativa dos riscos”, onde o efeito dos riscos são analisado
numericamente. Técnicas comuns são a análise do valor monetário esperado e o
método de Monte Carlo [7, 8].

Etapas de controle de riscos

Planejamento do gerenciamento de riscos define como conduzir e coordenar o geren-
ciamento de riscos no projeto de software. No PMBOK, essa é a primeira etapa;

Resolução de riscos produz estratégias para lidar com os riscos que ocorrerem. No PM-
BOK, essa etapa é chamada de “planejamento de resposta aos riscos”;

Monitoramento de riscos é continuo, onde o progresso do projeto de software e os ris-
cos identificados são acompanhados. No PMBOK, essa etapa é chamada de “con-
trole de riscos” [7, 8].

Objetivos
Os objetivos deste trabalho são propor um modelo para gerenciamento de riscos e de-
senvolver um sistema de gerenciamento de riscos considerando as melhores práticas dos
projetos de software e as principais barreiras para a adoção do gerenciamento de riscos
nas organizações.

Procedimentos metodológicos/métodos e técnicas
Para atingir os objetivos deste trabalho, será realizado um estudo comparativo do geren-
ciamento de riscos descritos nos documentos de boas práticas, nos modelos de referência
e nas normas. Em seguida, será realizada uma revisão bibliográfica para levantar mode-
los para gerenciamento de riscos tradicionais e recentes, e sistemas de gerenciamento de
riscos em projetos de software. Por fim, um modelo para gerenciamento de riscos será
proposto e um sistema de gerenciamento de riscos será desenvolvido e avaliado.



Cronograma de execução
Os procedimentos metodológicos descritos na seção 4 serão realizados conforme a lista
de atividades abaixo e o cronograma de execução apresentado na Tabela 2.

1. Estudo comparativo do gerenciamento de riscos descritos nos documentos de boas
práticas, nos modelos de referência e nas normas;

2. Levantamento de modelos para gerenciamento de riscos tradicionais e recentes, e
de sistemas de gerenciamento de riscos em projetos de software;

3. Elaboração da proposta de modelo para gerenciamento de riscos;
4. Desenvolvimento do sistema de gerenciamento de riscos;
5. Avaliação do sistema de gerenciamento de riscos desenvolvido;
6. Redação do trabalho de conclusão de curso.

Tabela 2. Cronograma de execução

Atividade/mês jul ago set out nov dez jan

Atividade 1 X X

Atividade 2 X X

Atividade 3 X X

Atividade 4 X X

Atividade 5 X

Atividade 6 X X X

Contribuições e resultados esperados
Ao fim deste trabalho, espera-se obter uma proposta de modelo para gerenciamento de
riscos e um sistema de gerenciamento de riscos que sigam as melhores práticas dos proje-
tos de software e que ajudem a diminuir as barreiras para a adoção do gerenciamento de
riscos nas organizações.

Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de Junho de 2017.

Aluno Orientador
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