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RESUMO

Gestão de Projetos é uma área ampla que envolve diversas áreas do conhecimento.
A área a ser abordada será Gestão de Riscos, essa área do conhecimento nos
últimos anos vem ganhado bastante espaço na Metodologia de Projetos. Os projetos
estão sujeitos a inúmeras incertezas dentro do meio a qual se encontram, uma
forma de conviver com eles da melhor maneira possível é através do Gerenciamento
de Riscos. Através deste Gerenciamento é possível avaliar os riscos positivos e
negativos e seu respectivo impacto no projeto, para que essa análise seja completa
é interessante identificar, classificar, mensurar o impacto dos riscos e em seguida
propor ações a serem tomadas, que podem representar a maximização de uma
oportunidade ou a minimização de uma ameaça. O presente trabalho relaciona a
importância do estudo dos riscos em relação a inclusão digital, demonstrando o valor
deste assunto nos dias atuais, além das mudanças proporcionadas. O estudo de
caso foi realizado em cima de um projeto de inclusão digital que abrange mais de
3500 escolas no Estado de São Paulo. A partir deste contexto, o presente estudo
teve o foco nas práticas do PMBOK aplicadas no estudo de caso. Através do
levantamento e análise das informações do estudo de caso foi possível a criação
prévia de um plano de gerenciamento de riscos, do qual tem como base um
questionário aplicado dentro da organização e o levantamento de fatos já ocorridos.
Palavras-chave: Gestão de Projetos, Gestão de Riscos, Riscos positivos e negativos, Inclusão Digital.

ABSTRACT

Project Management is a broad area that involves many areas of knowledge. The area to be addressed is Risk Management, this area of knowledge has gained enough
space in the Project Methodology in the last years. The projects are subject to numerous uncertainties within the environment they are. The way to best deal with
them is through Risk Management. Through Risk Management we can evaluate either the positive and the negative risks and their impact on your project. In order to
have a complete analysis, it is interesting to identify, classify and measure the impact
of those risks and then propose actions to be taken, which may represent maximization of an opportunity or minimization of a threat. This work tries to show the importance of the study of risks related to digital inclusion, demonstrating the value of
this subject nowadays an also the changes it brings. The case study was conducted
based on a digital inclusion project that covers more than 3500 schools in the State
of São Paulo. From this context, the present study was focused on the PMBOK practices applied in the case study. Through the collection and analysis of information
from the case study, it was possible to create a previous risk management plan,
which is based on a questionnaire within the organization and the rise of historical
facts.
Keywords: Project Management, Risk Management, Risk positives and negatives,
Digital Inclusion.
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1

INTRODUÇÃO

A área escolhida para a pesquisa é a de Gerenciamento de Riscos. Atualmente essa área de estudo na metodologia de gerenciamento de projetos representa
70% dos aspectos considerados de importância pelas organizações, toda essa preocupação com os riscos reflete, desde muito tempo, na sociedade. Para Salles
(2010), os primeiros registros de riscos estão ligados aos jogos em que se convive
com o risco de ganhar ou perder. A partir desta afirmação, é possível entender como
o risco pode ser encarado de forma negativa, representado pelo azar e de formar
positiva, pelo ganhar.
Uma forma de enfrentar as situações incertas que os riscos nos proporcionam
é através das previsões. Salles (2010). Um exemplo bem simples do uso da previsão esta relacionado ao nosso cotidiano, quando a previsão do tempo nos informa
que vai esfriar ao sairmos de casa, muitas vezes carregamos uma blusa de frio, que
visa minimizar o risco tanto de passar frio como o de ficar doente. Além da previsão
utilizamos no nosso dia-dia o fator histórico de acontecimentos, como quando uma
pessoa descobre que ao ingerir determinado alimento e o mesmo acaba causando
uma alergia, a partir desta descoberta a pessoa pode até eliminar este risco ao não
ingerir mais este alimento ou até mesmo medir as consequências da ingestão.
Dentro do gerenciamento de projetos as respostas aos riscos podem ser adquiridas através das previsões, que permitem sustentar as respostas mesmo que
não ofereça total segurança, porém que permita ao gerente de projetos ter fundamentos, a previsão se baseia na obtenção de dados dos quais oferecem a base das
respostas aos riscos. No Guia PMBOK (2008) é citado como o risco pode afetar diversos objetivos do projeto, entre eles está o escopo, tempo, custo e a qualidade,
vale ressaltar que o planejamento de riscos não só proporciona as descobertas de
possíveis riscos, como também permite o planejamento de ações, que visem uma
ação, que pode ser desde a tentativa de eliminação ou até mesmo a aceitação do
risco.
O objeto de estudo quanto a Gerenciamento de Riscos, nesta monografia,
contempla projetos de inclusão digital. Esses projetos tendem como finalidade a inclusão das classes que tem pouco acesso a tecnologia e ainda a oportunidade de
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abrir fronteiras para o conhecimento, para Hernández (2006) a inclusão digital pode
fazer tanta diferença que permite alterar a estrutura de interesses, o que acaba ocasionando mudanças de caráter, o que impulsiona um incentivo ao conhecimento público, todas essas mudanças não alteram somente o individuo, mas também a comunidade da qual ele está inserido. Um estudo de riscos em projetos deste tipo
permite se minimizar consequências negativas, que podem ser desde uma má utilização do dinheiro tanto público como privado ou até mesmo um mau cumprimento
do escopo, quando um escopo na prática não é bem cumprido ele afeta diretamente
no resultado final.
A inclusão digital, quando bem aplicada e com foco bem definido, transforma
seus participantes diretos como os indiretos, funciona de tal forma que contamina as
pessoas pelo saber, a educação nos leva a busca do constante conhecimento.
Quando se pensa em inclusão digital não se deve pensar somente em um computador com acesso a internet essa situação vai mais além, ela faz parte das TIC’s( Tecnologias da Informação e Comunicação), atualmente as TIC’s são bastante utilizadas e estudadas pelo meio pedagógico, nestes tipo de estudo tenta se encontrar
maneiras e soluções para o aprendizado. (Hernández, 2006).
A abrangência dos riscos podem ser diversas nos projetos de inclusão digital,
nestes casos deve ser levado em consideração o foco da entrega final, ou seja, a
transformação positiva que um projeto desses pode proporcionar. Um dos fatores
bem interessantes que esse tipo de projeto cria, está relacionado aos riscos positivos (oportunidades), não é possível mensurar todas as oportunidades que um projeto de inclusão digital permite, pois a partir do momento em que se dá ferramentas e
condições para o homem não sabemos os limites dos quais os seres humanos podem alcançar, através do tempo pode se notar que a partir da descoberta e do uso
de uma ferramenta adequada o homem tende a incorporá-la no seu dia-dia e usando
a mesma a seu favor. (Hernández, 2006).
Dentro deste conceito bastante abrangente que o gerenciamento de riscos em
projetos de inclusão digital proporciona, a delimitação de estudo será a aplicação
deste tipo de projeto em escolas públicas da rede Estadual de ensino.
Atualmente a rede Estadual de ensino do Estado de São Paulo contempla
cerca de 5 milhões de alunos ( dados retirados do Portal do Governo do Estado de
São Paulo) a maioria dos alunos desta realidade tem a faixa etária entre 7 e 17 anos, idade da qual estão em fase de constante aprendizado e ainda estão sujeitos a
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maiores transformações. Nesta fase os projetos de inclusão digital quando bem empregados colaboram para a criação de um ser humano curioso, que busca sempre a
melhoria não para si próprio mas para de forma geral na sociedade da qual está inserido, essa melhoria pode ser desde comportamental, até mesmo na geração de
oportunidades.
O objetivo geral do estudo que originou está monografia é levantar os principais tipos de riscos e como eles podem afetar os projetos de inclusão digital, dentro
deste objetivo será abordado mais especificamente os processos de gerenciamento
de riscos segundo PMBOK (2008), visando uma melhor forma de planejamento, será
feito uma demonstração de como os riscos positivos e negativos afetam diretamente
o escopo do projeto de inclusão digital e ainda suas consequências, por último será
abordado um caso real de um projeto de inclusão digital, do qual servirá de exemplo
para a criação de um modelo de gerenciamento de riscos baseado em fatos já ocorridos.
Para atender todos os objetivos já citados anteriormente, a estrutura do trabalho será composta por 6 capítulos, em que os capítulos 2 e 3 são baseados na revisão da literatura, o capítulo 4 se baseia em um estudo de caso o que permite maior
realismo a pesquisa proposta, o capítulo 5 tem o intuito de interligar as práticas do
PMBOK aprendidas em sala de aula com realidade apresentada pelo capítulo 4 e
por último o capítulo 6 onde está incluso as principais considerações e conclusões
do trabalho apresentado.
No capítulo 2 será realizado uma abordagem tratando do gerenciamento de
riscos, onde a proposta é de mostrar a importância e os tipos de riscos, no capítulo 3
a abordagem será na estrutura do escopo dos projetos de inclusão digital, ambos os
capítulos tendem a responder com maior clareza grande parte dos objetivos específicos.
Em seguida no capítulo 4 , será apresentado um estudo de caso de um projeto de inclusão digital que atualmente funciona na rede estadual de ensino, o funcionamento deste projeto será analisado por meio de uma pesquisa qualitativa, será feito um questionário para levantamento de informações para que se tenha um conhecimento de como foi realizado o planejamento deste projeto, o questionário será aplicado para os responsáveis da implantação do projeto ( funcionários ligados diretamente na execução do projeto). O questionário será enviado por email. Após o recolhimento das informações será montado em forma de gráfico os problemas e su-
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gestões do estudo de caso em questão. Essa pesquisa viabiliza a visão para o trabalho de gerenciamento de riscos é uma forma de trazer algo documentado de um
projeto já existente, para projetos de inclusão digital futuros.
No capítulo 5 será feito uma matriz de risco com análises da categoria, impacto e probabilidade de ocorrência do risco, com base nas lições aprendidas e questionário aplicado a equipe, ainda será apresentado respostas possíveis que venham a
solucionar e minimizar o impacto dos riscos no projeto apresentado.
Por último, no capítulo 6 foi resumido as várias conclusões apresentadas ao
longo do trabalho e sugeridas algumas possibilidades para futuras pesquisas relacionadas ao tema inclusão digital. A elaboração deste estudo foi embasada em
pesquisas feitas em livros, artigos específicos e sites.
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2

2.1

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Importância do Gerenciamento de Riscos

O Gerenciamento de Riscos pode ser utilizado de diversas finalidades desde
projetos feitos por empresas, ou até mesmo no cotidiano, um claro exemplo do
Gerenciamento de Riscos é o planejamento, que muitas vezes realizado antes de
uma viagem. O risco pode ser entendido de diversas maneiras para o PMBOK
(2008, p 226 ) “O risco é um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem
um efeito em pelo menos um objetivo do projeto “ por esta afirmação é possível
visualizar, como o risco representa grande influencia no resultado final. Em outras
metodologias o risco é entendido e classificado como tipos de efeitos ( positivo ou
negativo) e circunstâncias que geram consequências. Meredith (2011) cita que o
assunto gerenciamento de riscos ganhou maior atenção no momento que foi
lançado na edição de 1987 do Project Management Institute (PMI): um Guia para o
Corpo de conhecimento do Gerenciamento de Projeto.
Essa necessidade de gerenciar riscos vem de muito tempo, a terra é um
planeta sujeito a riscos, desde os primórdios, o ser humano tenta se defender das
consequências da incerteza, não só a vida humana tenta se defender como
diferentes animais, que guardam comida no inverno, a diferença entre o
gerenciamento e a prática dessa defesa contra a incerteza está no fato de que o
animal ou ser humano age através do aprendizado dos erros, o animal só aprendeu
a guardar comida no inverno, pois um dia notou que no inverno a comida era
escassa, ou seja, aprendeu com erro, já no gerenciamento além de aprendermos
com o erro, é realizado estimativas e ideias de situações que podem ocorrer, um
gerente de projeto não necessariamente pode ter passado por alguma situação,
para poder se precaver ou tomar uma decisão, e sim através de um planejamento
ele pode notar que esta sujeito a diversas situações, das quais o impossibilite de
cumprir com os objetivos. O risco sempre deve ser levado em conta uma vez que
projeto está sujeito a situações incertas, executar um projeto foge da rotina diária
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pois não existe ciclo operacional, as situações inesperadas são constates como
afirma Menezes. et.al. (2007).
O risco tem tamanha importância que dentro da metodologia de
gerenciamento de projetos ele ocupa o quarto lugar conforme é possível ver na
figura 1:

Figura 1. Aspectos considerados na metodologia de gerenciamento de projetos.
Fonte. Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos (2009) Project Management Institute, slide (HTTP://www.pmi.org.br)

De 2008 para 20091 o aspecto risco vem ganhado mais atenção, o estudo
mostra que mesmo perdendo uma posição, ele teve crescimento de cerca de 14%
de um ano para o outro conforme é possível ver na Figura 2, toda essa atenção
dada a área de riscos, demonstra como o risco está relacionado com as 3 áreas
citadas como maior aspecto a ser considerado importância ( Prazo, Escopo e
Custo), não ter medidas de contingência ou consciência de interferências nesses 3
aspectos prejudicaria de tal forma o contexto do projeto.
Data 2008 a 2009 – O site www.pmi.org.br até o fechamento desta monografia não havia divulgado
o resultado de 2010 e 2011.
1
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Antes de iniciar um projeto sempre é interessante realizar perguntas que nos
leve a real certeza, para Prado (2004) algumas dessa perguntas envolvem o
diagnostico precoce do fracasso, no começo do planejamento deve-se pensar se
existe a possibilidade de prever o fracasso antes do projeto começar, sugerir a
desistência ou mudanças, ou ainda, durante a execução do projeto antecipar outros
eventuais problemas do futuro. Outro autor que mostra que é importante a
antecipação na prevenção dos riscos para evitar custos mais altos com remediações
é Keeling (2006) que afirma que é mais barato detalhar os riscos antes, para evitar
que sejam tratados durante a implantação do projeto.

Figura 2. Aspectos considerados na metodologia de gerenciamento de projetos.
Fonte. Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos (2008) Project Management Institute, slide (HTTP://www.pmi.org.br).

Não existe uma razão para a não aplicação de um planejamento de riscos,
além de ser uma oportunidade para evitar situações inesperadas e indesejadas,
permite um cumprimento de outras áreas de conhecimento, o ato de identificar os
riscos permite uma maior integração da equipe, já que essa identificação pode ser
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feita através de reuniões.
Uma vez tendo os riscos identificados devemos qualifica-los, quantifica-los,
tentar obter respostas, soluções ou até mesmo aceitação, colocar tudo isso em
prática e monitora-los. Um documento muito útil para essa análise geral é a Matriz
de Riscos ela é bastante usada, cerca de metade das empresas que utilizam a
metodologia do PMBOK (2008) recorrem a esta ferramenta como é possível ver na
figura 3.
Uma outra forma de criar uma matriz de riscos bem completa é através de
Benchmarking 2 , observado outros projetos não só realizados pela mesma como por
outras empresas “o segredo é aprender o máximo possível com as falhas das outras
pessoas e utilizá-las para tentar influenciar o futuro” (Silva, 2010, p 27).

Figura 3.Documentos existentes nas metodologias de gerenciamento de projetos.
Fonte. Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos (2009) Project Management Institute, slide (HTTP://www.pmi.org.br)

Benchmarking – Processo utilizado para buscar as melhores práticas na indústria que conduzem ao
desempenho superior.
2
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Porém, um dado que ainda é preocupante em relação a abordagem para
Gerenciamento de Riscos está relacionado a forma de que é tratado, a maioria das
empresas realizam essa abordagem de forma informal, mesmo empresas que tem
projetos avaliados em mais de 10 milhões também realizam de forma informal, ou
ainda pior, nem se quer tem um planejamento de riscos conforme a figura 4.
A falta de aplicação desse conceito pode estar relacionado a maturidade da
empresa, é necessário que ela tenha metodologia e

padrões, o Project

Management Maturity Model (Modelo de Maturidade de Gestão de Projetos) é um
modelo que permite ajudar a alcançar essa maturidade, ele pode ser monitorado
pelas áreas de conhecimento. No caso da gestão de riscos onde a empresa não tem
a inclusão de nenhuma tomada de decisão, para evoluir é necessário a criação de
um sistema de controle de riscos que seja integrado com outros sistemas de prazo,
custo e escopo.

Figura 4.Abordagem para Gerenciamento de Riscos.
Fonte. Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos (2009) Project Management Institute, slide (HTTP://www.pmi.org.br)
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Outro fator de insucesso em projetos para Valle.et.al (2010) está relacionado
a não existência de um gerente de projeto bem definida, o que muitas vezes leva a
falta de alinhamento com os objetivos, outro item de grande relevância se descreve
em relação da forma em que o trabalho foi dividido, o trabalho pode ser melhorado
quando partes elementares são isoladas.

2.2

Mapeamento dos Riscos

Os riscos que envolvem os projetos estão relacionados com as nove áreas de
conhecimento 3, qualquer fator externo ou interno que esteja relacionado direta ou
indiretamente ao projeto pode representar um risco.
A análise de riscos deve ser sempre feita previamente, para Prado (2004)
essa análise pode ser feita através de riscos relacionados com produto, qualidade,
aderência ao mercado, habilidades da gerência, eles ainda podem ser provenientes
da disponibilidade de recursos, do comprometimento da alta administração, das
características intrínsecas, fornecedores e cronograma apertado.

2.2.1 Tipos de Riscos
Basicamente os riscos podem ser negativos ou positivos, porém a
classificação de cada um é bem abrangente e varia de projeto para projeto. Ao
contrário de que muitas pessoas pensam o risco não está necessariamente
associado a um forma negativa, apesar de que na maioria dos projetos somente
essa questão é levada em conta, o risco também pode ser proveitoso como, por
exemplo, uma empresa que efetua compras em dólar, ela corre o risco positivo do
dólar estar em baixa e efetuar uma compra com um valor abaixo do estimado, outro
exemplo, é o risco do lançamento de um produto do qual retira um concorrente do

3

Nove áreas do Conhecimento – Segundo PMBOK (2008) As nove áreas de conhecimento caracterizam os principais aspectos envolvidos em um projeto e no seu gerenciamento; Integração,
Escopo,Tempo, Custos, Qualidade, Recursos humanos, Comunicações, Riscos e Aquisições.
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mercado. (Prado, 2004)
O PMBOK (2008) ressalta a importância da categorização dos riscos e ainda
demonstra em forma de EAR (Estrutura Analítica de Riscos), conforme na figura 5.
Essa estrutura analítica garante um processo abrangente de identificação
sistemática dos riscos visando a eficiência.

Figura 5.Estrutura analítica de riscos PMBOK 2008.
Fonte. Veras (2010), disponível <http://gestaodeprojetos10.blogspot.com>.

Ainda para avaliar o tipo do risco é necessário que se faça uma análise
Prado (2004) classifica em 3 esse processo de análise:
-Dados e fatos sobre o cenário do projeto;
-Avaliação de especialistas;
-Entrevistas.
A questão de dados pode ser obtida na fase de planejamento do projeto e
tomar como base o cronograma, orçamento, recursos materiais e humanos e ainda
em erros passados, a partir daí se entende a importância da documentação de tudo
que é realizado dentro do projeto. (Prado, 2004)
Todas as atividades relacionadas a análise de risco podem ser conduzidas
através de reuniões, onde todas as partes interessadas devem participar, é
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interessante ouvir a todos e sempre registrar. Uma ferramenta interessante para a
coleta de dados é através de técnicas como Brainstorming (Chuva de ideias) onde
especialistas sugerem ideias, técnica de Delphi onde cada um da sua opinião
anonimamente evitando influências e as respostas só são aceitas depois de
consenso, entrevistas e análise da causa raiz, que nada mais é, que descobrir as
causas subjacentes que levam o surgimento do problema. (PMBOK, 2008)
Cada empresa classifica determinados tipos de riscos para determinados
projetos, uma forma de se pensar em tudo que é incerto durante o planejamento do
projeto é pensar nas nove áreas de conhecimento, Prado (2004, p160) classifica
alguns e ainda faz perguntas das quais devem ser respondidas para que se possa
ter um melhor entendimento:
Qualidade: Risco proveniente da falta de qualidade, acertabilidade da solução
técnica.
- A qualidade do produto é boa?
- O produto é o que o cliente ou mercado deseja?
Tempo: Risco provenientes do cronograma apertado.
- O prazo para a execução do projeto foi imposto ( pela chefia ou edital)?
- A equipe de planejamento e o gerente estão seguros com o prazo dado?
- A equipe executora está segura de que o prazo é factível?
Recursos humanos: Risco da falta de competência da equipe executora, ou
ainda da necessidade de treinamento.
- A equipe executora tem experiência prévia no assunto?
- A equipe executora tem treinamento no uso das ferramentas a serem
utilizadas neste projeto?
- A equipe executora estará integralmente dedicada a este projeto?
Custo : Risco do não pagamento do cliente.
- Qual foi o comportamento do cliente em projetos conduzidos no
passado?
Comunicação: Risco de um mal entendimento em alguma das partes.
- Todos envolvidos participam ou recebem informações de quaisquer
alterações?
Escopo: Incertezas quanto ao escopo do projeto.
- É possível prever quais as reais necessidades desse projeto?
- É possível afirmar que essas necessidades não sofreram modificações
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radicais durante o ciclo da vida do projeto?
- Este projeto envolve um único departamento da empresa?
Além desses riscos citados acima os riscos podem ser técnicos (análise,
design, hardware e software), esse tipo de risco envolve bastante a tecnologia, risco
também pode ocorrer nos negócios como mudança de mercado, novas estratégias e
restrições organizacionais.
Uma outra forma de entender as maiores chances de ocorrer riscos em
determinadas áreas é através de estudos de dados, na figura 6 é possível visualizar
o problemas que ocorrem com mais frequência nas organizações.

Figura 6.Problemas que ocorrem com mais frequência nos projetos da organização.
Fonte. Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos (2009) Project Management Institute, slide (HTTP://www.pmi.org.br)

No caso dos riscos positivos um artigo publicado pela Elo Group (s.d) empresa de consultoria com foco em Gestão de Processos de Negócios BPM – Business
Process Management e Governança e Riscos, classifica em 3 categorias; fonte de
risco positiva, eventos (oportunidades) e consequências positivas (ganhos), os riscos positivos são tratados como um fator importantíssimo para os projetos, e podem
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trazer benefícios que acelerem ou incrementem o sucesso, eles devem passar pelos processos de Gerenciamento de Risco, assim como os riscos negativos, a diferença no caso dos riscos positivos é que as ações são voltadas a fazer com que eles
aconteçam, influenciando stakeholders (parte interessada ou interveniente) e criando
as condições adequadas. Ignorar o risco positivo é um grande erro. Todos esses riscos levantados oferecem diferentes tipos de impactos que devem ser previamente
classificados, a forma mais comum de classificação é baixo (insignificante), médio
(atraso, prejuízo) e alto (gasto inaceitáveis chance do projeto fracasse).
Depois de levantar os tipos de riscos que envolvem o projeto, eles devem ser
analisados, no PMBOK (2008) esse diagnóstico é feito de forma qualitativa e quantitativa. Na análise qualitativa é realizado a priorização dos riscos, dentro desta priorização é feito uma avaliação através da combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto, toda essa análise permite estabelecer prioridades no processo de
planejamento.
Na análise quantitativa dos riscos é feita de forma numérica, após a análise
qualitativa, todos dados priorizados por ela tem uma atribuição numérica individual,
para avaliar o efeito agregado dos riscos de uma forma bem clara de se utilizar. Todas essas análises são feitas através do quadro de riscos ou matriz de riscos, onde
é colocado todas essas informações de forma organizada, esse levantamento ainda
pode ser feito com a análise de sensibilidade (diagrama de Tornado que permite
comprara a importância relativa e os impactos de variáveis), todos esses passos
permitem uma melhor visão do risco, tendo como consequência uma melhor certeza
do que realmente pode acontecer e como se prevenir. (PMBOK, 2008).

2.3

Tipos de Contramedidas

Após os levantamentos e montagem da matriz de riscos é necessário avaliar
qual postura se devera ter diante das informações adquiridas. Deve-se levar em
consideração que “ se a informação do tomador de decisão não é tão completa e ele
não conhece e não pode coletar dados suficientes para determinar a probabilidade
da ocorrência, não poderá encontrar o valor esperado para cada uma de suas
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ações” (Meredith, 2011, p43). Diante desta informação é possível entender que
mesmo sabendo da possibilidade do risco é necessário entende-lo para que se
possa tomar a decisão correta.
Se o risco é positivo ou negativo ambos terão respostas que visem
potencializar ou minimizar suas consequências. Segundo Keeling (2006) as
ameaças graves deve ser tratadas primeiro, ele considera a gravidade perante o
potencial de danos que o risco pode causar e ainda aqueles que a probabilidade é
mais alta de ocorrer.
Para Vargas (s.d) a atitude a ser tomada com relação ao risco negativo pode
variar de risco para risco, as principais respostas são: evitar, transferir, aceitar e
atenuar. Os riscos que devem ser eliminados ou evitados são aqueles que afetam
diretamente o objetivo do projeto neste caso pode-se incluir os riscos ligados ao
escopo, transferir é tentar passar as consequências portanto a resposta passa a
terceiros e o caso mais comum é o seguro, em um projeto de sala de informática,
por exemplo, pode se passar a terceiros o seguro contra roubo de computadores,
ainda esta prática é utilizada muito na hora de se fazer contratos. Existem ameaças
das quais devemos aceitar, ou seja, não é possível se tomar uma ação ou não se
queira, existe ainda o caso de

atenuar que é amenizar tentando reduzir suas

consequências a ponto de se tornar aceitável, ainda em um projeto de sala de
informática pode ser que a banda larga não chegue na quantidade de MB planejado,
pois o local ainda não suporta uma forma de atenuar é colocar a banda larga mais
próxima possível para o funcionamento.
Prado (2004) cita algumas das respostas para riscos mais comuns é o caso
do risco de derivado da incerteza do escopo, neste caso ele sugere a maior
participação do cliente durante esse processo de planejamento, outro risco bem
presente implica com a disponibilidade de recursos, neste caso pode ser feito um
levantamento

dos

recursos

necessários e

utilizar

medidas

antecipadas,

demonstrando para a pessoa responsável pela liberação do recurso necessário,
como a não liberação pode afetar o projeto, ainda em caso de recusa, deve ser
levado a alta administração. Outro risco bem presente é em relação ao prazo,
cronogramas apertados podem ser cumpridos quando se consegue mais recursos,
com a realização de horas-extras e ainda estabelecer prêmios para metas atingidas.
No caso dos riscos positivos pode-se ignorá-lo, melhorá-lo compartilhá-lo e
buscá-lo. Os riscos positivos representam uma grande oportunidade e quando
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identificados devem ser levados em conta por esse motivo ignorá-los não é uma boa
ideia, a melhor forma de tentar melhorar é

aumentando sua probabilidade de

ocorrer, ainda é possível compartilha com outros (parceria) e buscá–lo tentando
levantar vantagem na oportunidade do risco, aumentando os seu benefícios. (Prado,
2004).
Ainda para atender esses riscos, que na maioria dos casos implica em
questões financeiras é necessário realizar reservas, que podem ser de contingência
(faz parte as linha de base de custos, usada para risco conhecidos) e gerenciamento
(usada para riscos desconhecidos). (PMBOK, 2008).
Depois que todas as respostas e decisões com relação aos riscos foram
tomadas, é iniciado o processo de monitoramento e controle dos riscos, dentro deste
processo é possível implementar o plano de respostas aos riscos. O PMBOK (2008)
cita algumas ferramentas e técnicas bastante eficientes durante este processo, a
primeira delas é a revalidação de riscos, essa técnica permite a alteração constante
dos riscos, durante todos esses processos novo riscos podem ser identificados,
auditoria certifica a eficácia das respostas aos riscos, análises da variação e
tendências (comparação dos resultados planejados com os atuais), medições do
desempenho técnico, análises de reservas (pode haver diminuição ou aumento nos
valores planejados), todas essas medidas podem ser elaboradas ou citadas em
reuniões de andamento.
Todas essas etapas visam assegurar um maior controle as incertezas que
rodeiam os projetos, o risco mesmo planejado é incerto portanto todas essas
análises e tomada de decisões minimizam toda essa incerteza mesmo assim os
projetos ficam ainda a mercê de situações inesperadas. (PMBOK 2008)
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3.

3.1

GERENCIAMENTO DE ESCOPO

Escopo de Projetos de inclusão Digital

A definição do escopo é uma das etapas mais importantes do projeto ele
contém os objetivos e é a partir dele que se define o que vai ou não acontecer, ele
deve ser claro e objetivo. Para Menezes.et.al. (2007) um escopo extenso tem um
maior risco de ocorrer mudanças, essas alterações no escopo refletem diretamente
no cronograma e no custo do projeto. Muitos projetos iniciam com uma ideia vaga do
resultado final isto resulta em uma má definição do escopo.
Para entender se o objetivo de fato, é possível é bem interessante realizar o
quadro SMART conforme a figura 7. Dentro de um projeto de inclusão digital, devese ter um escopo específico, ou seja, definir o que de fato será feito e aonde, o
mensurável se enquadra dentro da quantia do quanto se pretende atender ( o
projeto irá está disponível em qual ou quais localidades), deve ser realizável ou não
adiantaria tentar colocar um projeto de inclusão digital dentro de um local onde ainda
não é possível a conexão com a internet, a principal ferramenta do projeto não
existiria, ainda dentro do quadro SMART a relevância deve ser levada em conta, um
projeto de inclusão digital é de grande importância uma vez que abre fronteiras para
o conhecimento e ainda permite que cada vez menos exista a exclusão do indivíduo
na sociedade, por último para se ter um objetivo bem claro todas essas ações
devem ter um prazo. A partir do momento que se tem as respostas do quadro
SMART fica possível entender o que realmente será feito. (Menezes.et.al. ,2007).
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Figura 7.SMART.
Fonte. Menezes.et.al. 2007,p 25.

Vale ressaltar que para o PMBOK (2008) dentro do escopo podemos encontrar o escopo do projeto e o escopo do produto. O escopo do projeto trata de tudo
que irá ser feito dentro do projeto, para tornar possível a entrega do produto, são as
etapas, os recursos, no caso de um projeto de inclusão digital dentro de uma escola
ele irá descrever no escopo, por exemplo, que ficará responsável pela reforma da
sala, onde o projeto irá acontecer dentro da escola, a preparação desta sala e até
mesmo quando isso acontecerá. O escopo do produto é tudo aquilo que será entregue, para o projeto de inclusão poderia ser considerado a entrega da sala de informática, esse tipo de escopo descreve principalmente as especificações, características e funcionalidades do produto ou serviço.
Dentro da definição do escopo é necessário que se leve em consideração as
premissas e as restrições. Para Vargas (s.d) premissa é um fator do qual deve ser
considerado uma verdade, mesmo sem termos como provar, a incerteza que a premissa impõe pode esta relacionada com fatores ambientais, governo, cliente entre
outros, são as suposições de um mundo fora do controle do gerente de projetos,
dentro do projeto de inclusão digital pode ocorrer inúmeros riscos dos quais não se
tem controle, como os computadores serem roubados ou a falta de energia, neste
caso o gerente de projeto pode ou não imaginar esta premissa assim como tomar a
decisão de assumi ou não, a premissa existe, pois não é possível ter controle de tudo.
Ainda para Vargas (s.d) as restrições são tratadas como limitações, é algo
dentro do controle do gerente de projetos, elas fazem parte do planejamento, nos
casos mais comuns envolvem tempo, recurso, qualidade e custo. A restrições muitas
vezes são criadas como respostas aos riscos. Dentro de um projeto de inclusão digital, uma restrição seria o ambiente onde o projeto irá funcionar, ter a distribuição elétrica correta para suportar todos computadores ligados, assim como ter a infraestru-
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tura adequada ao ambiente, outra restrição bem comum não só em projetos de inclusão mas como em qualquer outro, está ligada aos recursos necessários e a sua
disponibilidade para atender a demanda, dentro de um ambiente de tecnologia onde
os usuários tem pouco conhecimento sobre o uso das ferramentas, é interessante
que se tenha um orientador a disposição para tirar dúvidas ou até mesmo acompanhar o usuário.
Outro passo muito importante na criação do projeto é a EAP ( Estrutura Analítica do Projeto) ou WBS (work breakdown structure), essa estrutura permite uma melhor visualização dos pacotes de trabalho, no PMBOK (2008) a EAP é classificada
como um processo de subdivisão das entregas dos quais os componentes do projetos são divididos em pacotes menores, tornando o gerenciamento mais fácil. Para
criação da EAP é necessário definir, sequenciar e atribuir as atividades. A EAP possui níveis, conforme é possível ver na figura 8, dentro destes níveis deve ser colocado o projeto no topo, geralmente nomeado com o nome do próprio projeto, em seguida logo abaixo grupo ou fase, abaixo deste grupo vem o pacote de trabalho. No
projeto de inclusão digital um dos grupos poderia ser compra e os pacotes desta
compra envolveriam mobiliário e computadores, outro grupo poderia ser a reforma
do ambiente e o mesmo incluiria pacotes contendo as etapas da reforma como pintura, infra elétrica e lógica.

Figura 8.Estrutura da EAP.
Fonte.Santos (2010). disponível <http://eduardoespiritosanto.wordpress.com>.

Quando se fala em escopo vale lembrar que cada projeto é único, portanto
mesmo trabalhando com objetivos em comuns ou projetos similares, o escopo deve
ser reescrito ou revisado, pois as situações mudam. Em geral Afonso.et.al. (2001)
generaliza o objeto da inclusão digital como sendo um conjunto de processos de
comunicação e processamento de conhecimento dos quais são relativos a vida dos
cidadãos. A população deve ter o direito de acesso ao mundo digital, tanto o contato
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físico como o intelectual, uns dos principais objetivos da inclusão digital é o direito de
equiparação de oportunidades, o cidadão não tem o direito de ser excluído devido a
falta de conhecimento, de algo comum pra quem tem condições melhores. Outro
fator da inclusão digital está relacionado ao fato da sua adaptabilidade, os esforços
para implantar este tipo de projeto deve estar ligados diretamente as condições
concretas do meio a qual está inserida, ou seja, não adiantaria levar crianças
menores de 14 anos para um projeto de inclusão e trabalhar com ferramentas ou
informações que não são compatíveis com interesse e idade.
Dentro do ambiente das escolas públicas, é possível encontrar alguns
projetos de inclusão digital, a autora Fragati (2002) cita o projeto PROINFO
(Programa Nacional de Tecnologia Educacional ) neste programa que tem como
objetivo contribuir para o processo de aprendizagem, é visto como um auxiliador das
desigualdades tecnológicas no ambiente escolar, existe vários outros tipos de
projetos que proporcionam o uso da tecnologia, não só dos alunos como
professores, orientadores e pessoas ligadas a área da educação.
A inclusão digital para Afonso.et.al. (2001) deve ser uma política pública, e
deve ter como obrigação a destinação de orçamento para que se cumpra com este
dever. O uso de recursos e conceitos tecnológicos avançados em comunidades excluídas, deve ser considerado um estímulo que favorece a apropriação desses recursos,conhecimentos e conceitos pela comunidade.

3.2

Inclusão Digital e suas Consequências

Para entender as consequências da inclusão digital deve-se ter um olhar
especial para a ferramenta internet, a história desta ferramenta ganha maior
destaque nos anos 60 no Estados Unidos, Barros (2001) menciona que toda essa
atenção em relação a internet surgiu por necessidade militar, na época da Guerra
Fria os centros militares ficavam isolados, cada qual com o seu centro de pesquisa,
esses centros temiam ataques ao seus acervos, que poderiam levar a perda total de
informações, a partir daí surgiu a necessidade da criação de uma rede de
computadores interligando os quartéis, de maneira que se pudesse copiar e trocar
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dados, ainda que o incentivo ao uso da ferramenta ter surgido de uma necessidade
estratégica com fins a favor da guerra, hoje ela pode ser utilizada a favor de uma
sociedade melhor promovendo menos desigualdades.
Apesar do acesso ao mundo digital ter um grande crescimento, ele ainda é
desigual, no livro Pesquisas na Internet o autor Barros (2001) cita o crescimento de
algumas mídias de comunicação, para atingir 50 milhões de pessoas com o acesso
ao rádio levou 38 anos, para a TV esta mesma quantia levou 13 anos, já no caso da
internet apenas 4 anos, mesmo atingindo esse grande número de usuários esse
crescimento ainda não é igualitário.
No Brasil o uso da inclusão digital ganhou força segundo Fragati (2002) com o
surgimento da lei de diretrizes e bases de 1996, da qual é imposto que as políticas
de governo, devem privilegiar as ações de caráter estrutural e melhoria na gestão
dos programas, para atingir as raízes da deficiência educacional, a partir daí o uso
de novas tecnologias foi bastante incentivado.
Outro autor que levanta a questão da inclusão digital como responsabilidade
pública é Silveira (2001), ele ressalta a importância da revolução industrial dentro do
contexto da disseminação da informação pelo planeta, ele ainda afirma os dois
extremos que essa revolução proporcionou desde como a ampliação do
conhecimento diminui a pobreza que ao mesmo tempo exclui de forma drástica
quem não tem acesso a tecnologia.
Barbosa.et.al. (2005) vê todo surgimento da inclusão digital a partir do
momento em que a internet se tornou um meio democrático e de universalização da
escola, onde existe a possibilidade de construir outros princípios. A partir daí surgi
as TIC’s (Tecnologias de Informação e Comunicação) essas tecnologias permite
mudanças e ao mesmo tempo oferecem suporte para o aprendizado. Com a
inserção das TIC’s no ambiente escolar foi possível uma padronização no ensino,
para Barbosa.et.al. (2005) as intervenções das TIC’s ainda deixam a desejar, pois é
necessário um investimento maior em capacitação e uma mudança da escola como
ambiente centralizador.
O crescimento do uso da internet no Brasil vem ganhando destaque e com o
incentivo da inclusão digital o número de usuários só tende a crescer, porém um
dado ainda baixo em relação ao uso desta ferramenta está relacionado a velocidade
conforme é possível ver na figura 9 , mesmo a quantia de usuários se igualando a
países de primeiro mundo, a conexão no Brasil ainda é baixa. O maior prejudicado
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em relação a acessos de banda larga com velocidade baixa é o usuário, locais onde
o acesso é mútuo ( vários computadores na mesma rede o acesso acaba sendo
ainda mais prejudicado).

Figura 9. Evolução do número de usuários ativos por conexão no Brasil.
Fonte.IBOPE Nielsen Online (2012). disponível <HTTP://www.ibope.com.br>.

Para Hernández (2006), as TIC’s permitem um meio de ensino do qual é
possível mudar a estrutura de interesses e a natureza da comunidade, esse método
de ensino também é um aliado no desenvolvimento infantil, ele permite que o aluno
se torne um reflexo do futuro. Ainda para Hernandez (2006) o maior desafio da
inclusão digital nas escolas está relacionado aos profissionais da área, eles devem
conceber as TIC’s como ferramenta de ensino e não ter dificuldades em implentar
ideias alheias ou novas, além de infra adequada e a criação de um ambiente de
busca, pois é, na idade escolar em que o ser humano está mais sujeito a
transformações.
Portanto, não basta criar uma sala de informática para Silveira (2001) é
necessário a alfabetização tecnológica, a população mesmo com o acesso a
tecnologia precisa ser alfabetizada para utilizá-la. Silveira (2001) vai mais além na
questão da inclusão digital nas escolas o autor sugeri a criação de telecentros para
que toda a população que não esteja em idade escolar também possa utilizar esta
tecnologia.
O autor Abreu.et.al. (2011) analisa um programa de inclusão digital feito no
município de Santa Rosa de Lima, um dos primeiros resultados observados foi a
questão da comunicação que antes era precária, se tornar muito melhor, locais em
que a banda larga não chega ou é precária, passa a existir a partir de projetos de
inclusão digital, cuja a demanda pressiona empresas responsáveis pelo serviço a

33

ampliar seus serviços para essas localidades. A utilização da inclusão digital no
município que foi base para o estudo de caso do autor Abreu.et.al. (2011), permitiu
mudanças na região, como a integralização de outros projetos, a educação a
distância, o uso da tecnologia para compartilhamento de conhecimento, aumento
desempenho profissional e até vagas de emprego uma vez que com a criação dos
telecentros, onde era possível ter acesso a internet, era necessário profissionais
qualificados para orientar os usuários. No município também foi feito mudanças
como a instalação de rede física e de torres de transmissão.
Vale ressaltar que a falta de instrução dos usuários pode tornar um projeto de
inclusão digital apenas uma forma de acesso a internet, neste caso a participação de
um orientador capacitado para instruir a população de como utilizar a tecnologia é
essencial. (Abreu.et.al.,2011).
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4.

PROJETO ACESSA ESCOLA

4.1 O que é o Projeto Acessa Escola

Acessa Escola é um projeto de inclusão digital nas escolas estaduais,
viabilizado pelo Governo do Estado de São Paulo, desenvolvido pela Secretarias de
Estado da Educação, sob a coordenação da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE), tem por objetivo promover a inclusão digital e social dos alunos,
professores e funcionários das escolas da rede pública estadual. Por meio da
Internet, ele possibilita aos usuários o acesso às tecnologias da informação e
comunicação para a construção do conhecimento e o fortalecimento social da
equipe escolar. (Acessa Escola, 2008).
A criação do projeto se deu através da Resolução 037 de 25/04/2008, onde
foi criado o Projeto Acessa Escola que visa proporcionar a apropriação das
tecnologias da informação e comunicação a partir das salas de informática das
escolas estaduais para a inclusão digital. Anteriormente as sala eram abertas
somente em dias da semana, porém com a implementação do Programa foi
normatizada pela Resolução Conjunta SE/SGP 1, de 23-6-2008 modificada pela
Resolução SE 30/2011 que regulamenta a utilização das salas do Acessa Escola
aos finais de semana pelo Programa Escola da Família 4. (Acessa Escola, 2008).
A viabilização da sala do projeto e do treinamento do orientador é feita pela
FDE, resumidamente o departamento de obras fica responsável pela adequação da
sala (reformas gerais, quadro elétrico e instalação de divisórias) em seguida o
departamento de tecnologia faz a infra de lógica e elétrica individual para cada

4

Programa Escola da Família – Programa desenvolvido pela Secretária da educação e tem
como finalidade manter aberta as escolas da rede estadual aos finais de semana para oferecer à comunidade atividades educativas, de lazer e profissionalizantes desenvolvidas por universitários bolsistas.
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computador e instala o rack onde ficarão os equipamentos que garantirão uma um
conexão segura, este departamento fica responsável pela instalação dos
computadores que são instalados após o departamento mobiliário realizar a
montagem das mesas e cadeiras, ainda no departamento de tecnologia a última fase
é a contratação e treinamento do estagiário Acessa que terá o papel de monitor e
orientador nas salas do projeto. Cada departamento é responsável pela contratação
de fornecedores através de licitações.(informações interna).
O site do Acessa Escola divulga vertentes que o projeto tende a viabilizar com
a participação ativa do jovem na linha de frente da construção de novos espaços
dentro da escola, como protagonismo juvenil, socialização de saberes, alunos,
professores e funcionários num processo interativo de troca e construção de
conhecimento, prestação de serviços e canal para acesso aos recursos de utilidade
pública disponíveis na internet.
A inclusão é feita dentro da comunidade escolar utilizando – se de
equipamentos dentro da sala de informática das escolas Estaduais, conectados a
rede INTRAGOV

5

do Governo do Estado de São Paulo. Com o acesso à Internet,

alunos, professores e funcionários dispõem hoje de um espaço virtual inesgotável de
pesquisa, de oferta de serviços e de possibilidades de trocas interpessoal e
institucional. (Governo do Estado de São Paulo, s.d).
O projeto

tem como objetivo colocar a os recursos do ambiente web a

disposição da comunidade escolar, promover a criação e o fortalecimento de uma
rede de professores (uso, troca e produção de novos conteúdos), criar um ambiente
de colaboração e troca de informações e conhecimentos entre alunos e professores,
intra e interescolar e potencializar os usos da infra-estrutura física e de
equipamentos existente na escola. (Acessa Escola, 2008).
Na busca do melhor aproveitamento, algumas regras foram estabelecidas
para o uso da sala:
- Os computadores são de uso livre e gratuito;
- Todos podem utilizar o computador por trinta minutos e ao final do tempo
podem retornar ao final da fila para acessar novamente por mais meia hora;

5

INTRAGOV – Rede interna do Governo.
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- Todos os usuários precisam retirar uma senha para utilizar os
computadores;
- Todos têm os mesmos direitos de acesso;
- Todos os usuários devem ser cadastrados e assinar um Termo de Adesão;
- As salas funcionarão no horário escolar;
- O uso por parte dos alunos deve ser sempre acompanhado por um
orientador;
- O usuário tem direito a 30 minutos de uso do computador;
- É permitido utilizar o Acessa Escola mais de uma vez por dia, desde que
respeitado o direito ao atendimento a todos os inscritos na programação do dia;
- Não é permitido alterar as configurações do computador;
- Não é permitido acessar sites pornográficos;
- Não consumir alimentos na sala.
O maior incentivo do uso da sala está relacionado a atividades tais como:
- Enviar e receber correio eletrônico (e-mail);
- Elaborar e enviar currículos;
- Procurar vagas de emprego;
- Ler notícias de toda parte do mundo;
- Participar de comunidades virtuais;
- Conhecer pessoas;
- Participar de redes sociais;
- Realizar pesquisas escolares;
- Realizar cursos a distância;
- Pesquisar sites de interesse (cultura, esporte, informática, religião, saúde,
lazer, meio ambiente etc);
- Publicar seus conhecimentos na internet;
- Elaborar atividades que beneficiem a escola;
- Realizar e estruturar projetos na Rede de Projetos que tragam benefícios
aos alunos e à escola. (Acessa Escola, 2008).
O uso das atividades da sala apesar de serem sugeridas, também são
abertas para os orientadores escolar, ou seja, educadores podem criar e aproveitar
o ambiente em suas aulas.
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4.1.1

Mudanças que o Projeto Acessa Escola Proporciona

Um dos maiores benefícios que o projeto Acessa Escola traz é a flexibilidade,
ou seja, o poder de criação de coisas novas para o ambiente escolar, muitas escolas
após a implantação do projeto desenvolveram inúmeras atividades, com vários
temas relacionados como meio ambiente, incentivo a leitura e até a criação de
Webquest ( página com perguntas interativas). Uma das aulas em que foi possível
notar a grande diferença da sala do Acessa como ferramenta de aprendizado foi nas
aulas de inglês, antes os alunos tinham mais dificuldades e menor interesse na aula
agora com o a sala os alunos acessam websites para aprender a língua de
Shakespeare de um maneira mais divertida, através de filmes, músicas, cultura e
costumes de outros países, como a Nova Zelândia. (Acessa Escola, 2008).
Os alunos utilizam a sala também por conta própria para pesquisas, busca de
imagens, biografias e para fazer trabalhos escolares. Algumas escolas tomaram a
iniciativa de criar blogs para colocar notícias, eventos e novidades relacionadas à
escola e ao universo da educação. É possível também ter acesso a vídeos com
trabalhos, fotos de eventos entre outros assuntos de interesse dos alunos. (Acessa
Escola, 2008).
No começo da utilização da sala existia algumas dúvidas freqüentes e para
minimizar este problema alguns estagiários do projeto Acessa tiveram a ideia de
fazer vídeos que ajudam os usuários da Sala do Acessa Escola em suas dúvidas
mais comuns. (Acessa Escola, 2008).
A sala também ajuda a divulgar movimentos, um dos mais recentes e
interessante é o Let’s do it (vamos fazer) que é um movimento que surgiu na Estônia
em 2008, idealizado pelo ambientalista Rainer Nölvak, aqui no Brasil o movimento
ficou conhecido como Limpa Brasil. A idéia é convidar os cidadãos a retirar o lixo
que foi descartado de forma errada na cidade e ainda orientá-los como descartar de
forma correta o lixo reciclável. A principal meta é despertar a responsabilidade em
relação lixo que é produzido e depositado nas ruas, a sala serviu como dissipador da
mensagem, os alunos foram orientados como participar. (Acessa Escola, 2008).
Tudo que acontece nas salas onde o projeto é implantado acaba ganhando
destaque, no próprio site do governo é possível ver fotos, depoimentos e sugestões
para mobilização do ambiente escolar, como a criação do Vídeo Ação onde
comunidades de baixa renda, professores podem se reunir com alguns jovens e criar
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discussões para identificar problemas que precisem de mobilização da comunidade
para ser resolvido. Este seria o tema para a realização de um vídeo documentário
realizado por esses jovens e que acompanharia o processo de mobilização da
comunidade feito por eles até a resolução do problema. O projeto ainda poderia ser
divulgado no canal do Youtube. (Acessa Escola, 2008).
O site ainda sugere a criação de uma revista de circulação feita por jovens
entre 12 e 18 anos, onde um conselho de jovens podem decidir as pautas, definir
políticas editoriais, enfim, produzir todo o conteúdo da revista. Essas ideias podem
ser fonte de inspiração para projetos feitos na escola utilizando a infraestrutura da
sala do Acessa. Por exemplo: um grupo de vídeo-ação pode ser montado na escola,
produzindo um minidocumentário com imagens captadas por celular. A sala do
Acessa pode ser usada para editar o vídeo e divulgá-lo. Outra adaptação dos
exemplos acima é a confecção de uma revista-blog ou uma webrádio da escola, com
os alunos de várias séries desenvolvendo todas as pautas e entrevistas, com
assuntos de seu interesse, em uma atividade que vai dinamizar o cotidiano de toda a
comunidade escolar, há muitas possibilidades basta usar a criatividade. (Acessa
Escola, 2008).
O site ainda promove a Rede de Projetos que é um espaço de visibilidade,
compartilhamento, apoio e suporte à ideias, ações, iniciativas e projetos nas Escolas
Estaduais. No site as escolas inscrevem seus projetos e ainda podem consultar
outros projetos já realizados. (Acessa Escola, 2008).
O projeto também oferece a oportunidade do primeiro emprego, os
orientadores da sala de informática para fazer o estágio, passam por uma prova de
conhecimentos gerais e não é necessário ter experiência, após a aprovação na
prova passam por um treinamento e podem atuar na escola. Os estagiários tem
idade entre 15 e 18 anos e muitas vezes conseguem estagiar na própria escola.
Após o estágio os orientadores muitas vezes acabam gostando da área e seguem
carreira na área de tecnologia. (Acessa Escola, 2008).
Vale ressaltar que todas as informações acima foram retiradas do único site
devido ser o site oficial do projeto, portanto as informações tem caráter mais
confiável.
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4.1.2

Deficiências do Projeto Acessa Escola

As Informações citadas abaixo são de uso interno da Fundação do
Desenvolvimento da Educação, portanto não é divulgada em nenhum meio.
Para entender o processo de implantação do projeto Acessa Escola é
interessante conhecer algumas áreas da FDE (Fundação do Desenvolvimento da
Educação) e entender suas respectivas responsabilidades na parte de contratação e
execução deste projeto. Todas as áreas citadas abaixo contribuem para a
implantação, no anexo I é possível ver de forma detalhada a responsabilidade de
cada entrega dentro da sala de informática.
A contratação e elaboração de especificações para compras de produtos e
serviços é feito por cada área responsável por sua entrega. Nas figuras abaixo é
possível ver o organograma decomposto, a visualização completa esta no site da
Fundação para o Desenvolvimento da Educação (2012), a decomposição se deve
ao fato do entendimento ficar mais claro, uma vez que são muitas áreas e nem todas
estão envolvidas diretamente. Na figura 10 está o nível hierárquico mais alto do
organograma, no projeto está área ficou responsável pela assinatura final além de
responder por todas gerências citadas a seguir.

Figura 10.Organograma decomposto da FDE Presidência.
Fonte. Fundação para Desenvolvimento da Educação(2012). disponível organograma completo em
<http://www.fde.sp.gov.br>.

Na figura 11 está a Supervisão de Licitações (SLI), áreas abaixo dela ficam
responsáveis pelas licitações da FDE.
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Figura 11.Organograma decomposto da FDE Supervisão de Licitações.
Fonte. Fundação para Desenvolvimento da Educação(2012). disponível organograma completo em
<http://www.fde.sp.gov.br>.

Na figura 12 está a Diretoria Administrativa e Financeira, áreas abaixo dela
ficam responsáveis pela compra do mobiliário (GSU) usado na sala de informática,
pela reserva do dinheiro, pagamento das compras feitas por qualquer setor(GFN) e
ainda pelo armazenamento e acompanhamento dos contratos (GCAP).

Figura 12.Organograma decomposto da FDE Diretoria Administrativa e Financeira.
Fonte. Fundação para Desenvolvimento da Educação(2012). disponível organograma completo em
<http://www.fde.sp.gov.br>.

Na figura 13 está a Diretoria Obras e Serviços (DOS), áreas abaixo dela ficam
responsáveis pela adequação da sala, as obras realizadas dentro das salas são
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divididas por 2 gerências a Gerência de Obras do interior (GOI) responsável pelas
escolas que ficam fora da capital do Estado de São Paulo e a Gerência de Obras
Metropolitanas (GOM) responsável pelas escolas que ficam na capital. A adequação
da sala consiste em reformas gerais no piso, paredes, portas, janelas, telhados,
quadro elétrico e instalação de baias.

Figura 13.Organograma decomposto da FDE Diretoria Obras e Serviços.
Fonte. Fundação para Desenvolvimento da Educação(2012). disponível organograma completo em
<http://www.fde.sp.gov.br>.

Na figura 14 está a Diretoria Tecnologia da Informação (DTI), a Gerência de
Infraestrutura fica responsável pela instalação de tomadas, pontos de lógica, rack
pedagógico, e todos equipamentos que ficam dentro do rack ( switch, modem entre
outros) todas essas instalações permitem o acesso da internet dentro da sala. A
Gerência de Suporte de Tecnologias da Informação (GSTIC) fica responsável pela
compra e fiscalização da entrega dos computadores nas salas. A Gerências de
Educação e Tecnologia (GET) realiza o treinamento dos monitores das salas através
de capacitações.
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Figura 14.Organograma decomposto da FDE Diretoria de Tecnologia da Informação.
Fonte. Fundação para Desenvolvimento da Educação(2012). disponível organograma completo em
<http://www.fde.sp.gov.br>.

Durante a elaboração desta monografia ocorreu a dificuldade de coletar
informações de outras áreas (obras e mobiliário) a respeito do projeto por tanto
todas as informações citadas a seguir pertencem a documentos encontrados na DTI
os mesmos foram elaborados por colaboradores que também trabalham na DTI. Os
problemas apresentados abaixo são os que tiveram mais incidência e representaram
maiores riscos para o não cumprimento do escopo do projeto.
Na área de obras os maiores incidentes ocorridos e que prejudicam o
andamento das demais etapas está relacionado ao tipo de lay out passado por obras
para a próxima área de atuação, um exemplo está relacionado ao tamanho das
salas de informática, que variam de escola para escola, a DOS é responsável por
passar a informação do tamanho de cada sala para a DTI, a partir daí é possível
elaborar o planejamento de quantos pontos elétricos, tipos de equipamentos,
quantos computadores e mesas caberão nas salas. (informações interna)
Outro problema também na área de obras é em relação as baias onde as

43

mesas e equipamentos serão encaixados, quando essas baias (divisórias) não são
colocadas no espaço correto não é possível colocar a mesa portanto fica o espaço
vago e mobiliário sobrando. Na figura 15 é possível visualizar a baia colocada de
forma incorreta o que não permite o encaixe correto da mesas.

Figura 15.Instalação de baias de forma incorreta.
Fonte. Fundação para Desenvolvimento da Educação(2011). disponível <Documentação interna
disponível servidor DTI-GIS-DIS/infraestrutura>.

Depois que a parte de obras é finalizada a DTI começa a instalação da infra
(tomada e pontos de lógica), rack pedagógico (instalação de equipamentos dentro
do rack), os principais problemas encontrados neste ambiente correspondem a
etapa anterior, se o layout foi passado errado a empresa contratada seguira com o
combinado, por exemplo, se sala deveria ter ponto para 20 computadores, porém o
layout apresentado contempla 30 pontos ocorrerá um desperdício de 10 pontos no
projeto, além do problema ligado diretamente a uma etapa, existe a dificuldade de
fiscalização por parte da contratante, uma vez que ao contrario da área de obras
onde existem os fiscais de obras espalhados pelo estado, a área de tecnologia não
conta com fiscais, e o termo de finalização do serviço é assinado pelo representante
da escola que muitas vezes não tem o conhecimento necessário para julgar se o
serviço foi realmente finalizado. Na figura 16 é possível visualizar um trabalho que
não foi finalizado e parte da tubulação foi deixada no local, a imagem do lado mostra
uma caixa mal presa que resultou no fios soltos.
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Figura 16.Instalação incompleta de infra.
Fonte. Fundação para Desenvolvimento da Educação(2011). disponível <Documentação interna
disponível servidor DTI-GIS-DIS/infraestrutura>.

Outra situação está relacionada ao padrão pré estabelecido a ser seguido
para instalação da tubulação contendo os fios de elétrica e lógica, não seguir este
padrão pode acarretar no mal funcionamento da sala, na figura 17 temos um
exemplo de tubulação incorreta circulada em vermelho, este tipo de tubulação é
chamada de “varal” e o padrão esta incorreto, tubulações assim estão mais
suscetíveis a desgastamento, além de oferecer risco, uma vez alunos podem se
pendurar ou jogar coisas, em alguns casos se a tubulação varal estiver muito baixa
pode machucar alguém que está passando, a figura ao lado mostra a forma correta
de instalação onde a tubulação passa rente a parede.
Um item muito importante que não foi citado até o presente momento é a
contratação da internet, o fato não foi citado, pois as escolas já possuem o acesso é
somente realizado uma ampliação através das salas para que mais usuários possam
se conectar. Essa ampliação é feita através de um cabo que sai da secretaria onde
já tem internet para a sala de informática essa interligação é feita no momento de
instalação do rack.
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Figura 17.Instalação da tubulação.
Fonte. Fundação para Desenvolvimento da Educação(2011). disponível <Documentação interna
disponível servidor DTI-GIS-DIS/infraestrutura>.

Com relação ao mobiliário o principal problema está relacionado ao atraso de
entrega ou quantia errada. Com relação aos computadores ocorreu atrasos de
entregas, porém os casos que mais afetaram a sala, foram aqueles em que a
empresa contratada tinha a função de entregar e instalar os computadores, o
fornecedor realizava as entregas, porém não instalava os computadores, que
ficavam nas caixas, conforme é possível ver na figura 18. Por ser uma das etapas
finais e muito importante este atraso acarreta diretamente no uso da sala.

Figura 18.Computadores na caixa.
Fonte. Fundação para Desenvolvimento da Educação(2010). disponível <Documentação interna
disponível servidor DTI-GIS-DIS/infraestrutura>.
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5

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O principal objetivo deste plano de gerenciamento de riscos foi apresentar um
questionário aplicado diretamente aos integrantes do projeto, realizar a identificação
dos riscos baseado em fatos já ocorridos, realizar uma análise qualitativa e
quantitativa dos mesmos e propor respostas aos riscos apresentados, todos esses
itens em conjunto são responsáveis por formar a matriz de riscos.

5.1

Resultado do questionário e sugestões
O questionário aplicado a pesquisa abaixo consta como anexo II apresentado

no final desta monografia. Ele foi enviado para o email de 15 colaboradores que
participaram do processo de implantação do projeto.
1- Quais dos documentos abaixo você ajudou a elaborar ou teve conhecimento
de seu conteúdo? (questão de multi resposta)
Dos 15 entrevistados o documento de maior conhecimento foi o escopo,
mesmo assim a pontuação foi pouco acima da metade, devido a grande demanda
de atendimento (3.500 escolas) não foi realizado cronograma individual somente
geral, a lista de atividades é de conhecimento de menos da metade, isso afeta
diretamente no entendimento do que deverá ser feito no projeto, a matriz de
responsabilidade e o controle de mudanças não é conhecimento de todos, o que
gera uma falta de informação de quem procurar quando algo ocorrer, ainda com a
falta do controle de mudanças pode gerar informações desatualizadas. A EAP e a
Matriz de Riscos não pontuaram esses, 2 últimos documento são de grande
importância a EAP permite o entendimento de forma visual e detalhada e a matriz
fornece informações de ações a serem tomadas.
( 67% ) Declaração do Escopo do Projeto (0%) Cronograma individual (por escola)
(47%) Lista de Atividades (0%) EAP e Dicionário (33%) Matriz de Responsabilidade
(27%) Controle de Mudanças (0%) Matriz de Riscos
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Figura 19.Questionário Gráfico I : Documentos Utilizados.
Fonte. Próprio autor.

2- Foi sua primeira participação em um projeto de inclusão digital?
O gráfico ficou bem equilibrado é interessante misturar pessoas que já
tenham experiência com pessoas que não, além de trazer visões de outros projetos
para compartilhar, é possível aprender com pessoas sem experiência que não ficam
presas somente a fatos vividos.
(40%) Sim (60% ) Não

Figura 20.Questionário Gráfico II: Experiência em projetos de inclusão digital.
Fonte. Próprio autor.
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3- Você conhece todas as responsabilidade e tarefas dos demais integrantes do
projeto?
O resultado confirma a importância da Matriz de Responsabilidade e sua
divulgação através de um documento oficial do projeto.
( 33,5% )Sim

(66,5% )Não

Figura 21.Questionário Gráfico III: Responsabilidades e Tarefas dos Integrantes.
Fonte. Próprio autor.

4- Antes ou durante a implantação do projeto Acessa Escola você participou de
alguma reunião?

Reunião é uma grande oportunidade de esclarecimentos e fonte de
informação, para Vargas 2012 nas reuniões fica mais visível o comprometimento e
a motivação da equipe, é interessante que a equipe sempre participe e quando não
for possível a presença de todos envolvidos, que agentes disseminadores da
informação participem e reporte aos demais.

( 33% ) Não (40% ) Sim.1 vez por semana
( 27% ) Sim.1 vez por mês
(0% )Sim, a cada 3 meses ou mais
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Figura 22.Questionário Gráfico IV: Participação em reuniões.
Fonte. Próprio autor.

5- Durante o projeto você participou ou recebeu informações de alterações no
projeto ? Caso sim de que forma? (questão de multi resposta)
Reunião e email são as formas mais comuns de informar alterações no projeto,
junto com estas ferramentas rápidas e diretas é interessante que se formalize,
através do documento controle de mudanças o mesmo deve ser oficial e de fácil
visualização para os envolvidos.
( 67% ) Em reunião (67% ) Email (20%) Colegas (34%) Supervisor

Figura 23.Questionário Gráfico V: Informações de alterações.
Fonte. Próprio autor.
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6- Tem facilidade para localizar qualquer fato já ocorrido na implantação do
projeto?
(20%) Não (0%) Sim, qualquer informação (20%) Sim, porém somente na área em
que atuei ( 60%) Sim, porém preciso solicitar a informação de cada área
responsável pela atividade.
A localização de fatos ocorridos é essencial para se montar a matriz de riscos,
uma proposta bem interessante é ter uma pasta comum sobre o projeto na rede,
com permissões de alterações dos documentos que seja restrito aos usuários, isso
evita que os usuários guardem informações somente com pra ele, evitando que a
localização de informações importantes se percam com tempo.

Figura 24.Questionário Gráfico VI: Localização de dados.
Fonte. Próprio autor.

7- Aonde você localiza informações do projeto da implantação do projeto?
(questão de multi resposta)
O Excel é o meio mais utilizado, ele vem sendo bastante eficiente, porém
uma forma de padronizar esta ferramenta que é muito ampla para o usuário, é criar
diretrizes a serem seguidas para que seu uso não fique muito genérico e se torne de
fácil entendimento para qualquer um que visualize. O Outlook é uma ferramenta
rápida porém muito fechada aos demais usuários, seria interessante criar regras e
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orientar aos usuários colocar essas informações em servidores, para que elas não
se percam com tempo. Uma ferramenta ainda não utilizada é o Project (pacote da
Microsoft) a mesma é bem interessante para gerenciamento de projeto, para inserir
em uma organização onde seu uso não é hábito é interessante oferecer cursos e
inserir a ferramenta aos poucos para ajudar no gerenciamento de projetos.
( 74% ) Outlook ( 80%) Excel (14% ) World ( 20% ) Outros

Figura 25.Questionário Gráfico VII: Meios para armazenamento de informações.
Fonte. Próprio autor.

5.2

Matriz de Riscos

A Matriz de Riscos será apresentada de forma desmembrada, para facilitar a
visualização do leitor. No estudo de caso em questão a apresentação de custos não
será representada uma vez que por ser tratar de um empresa pública não existe fins
lucrativos e a questão financeira não seria levada em conta como lucro e sim como
economia do dinheiro público, futuramente na aplicação real é interessante que seja
levado em conta o dinheiro, na monografia essa informação não será divulgada
devido ao fato de indisponibilidade de encontrar informações na organização e
também pelo fato de que o foco desta matriz será a identificação e ação, além do
fator que a maior parte dos riscos apresentados agem diretamente com a qualidade
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e tempo de implantação.
5.2.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

ASPECTOS

1

Sala de Informática

CONSIDERAÇÕES
-Sala Reformada ( piso / pintura/ telhado/ porta/ grade/ janela)
-Rede elétrica adequada
-Baias
-Infra estrutura elétrica e lógica
- Rack + equipamentos
-Mobília
-Computadores
- Sistema

-Rack + equipamentos
- Mesas/ Cadeiras / Ventiladores / Lousa branca
2
Aquisições
-Computadores
-Sistemas
-Contratação monitores
-Ativação do quadro elétrico
- Instalação infraestrutura elétrica e lógica individual
-Instalação Rack + equipamentos + interligação com secretaria
3
Instalação/ Ativação
da escola ( permitir o acesso a internet)
- Instalação dos Computadores
- Instalação dos sistemas
Figura 26.Quadro I: Identificação dos Riscos.
Fonte. Próprio autor.

5.2.2 ANÁLISE QUALITATIVA

Para está análise qualitativa será levado em conta a probabilidade de
ocorrência e o impacto. A probabilidade será feita de uma amostragem de 3.500
escolas, foi selecionado um documento 100 escolas e verificado a ocorrência nas
mesmas, conforme é possível ver no anexo III, o impacto está relacionado ao
funcionamento da sala, riscos que impedem totalmente o uso da sala são
classificados como alto, já o funcionamento parcial é considerado médio, no caso de
riscos de impacto baixo são aqueles que mesmo que ocorrem não impediram a sala
de funcionar terão impacto baixo.
Probabilidade de Ocorrência
Alto
3
Médio
2

Impacto
Alto
Médio

3
2

Baixo
1
Baixo
1
Figura 27.Quadro II: Probabilidade de ocorrência e Impacto.
Fonte. Próprio autor.
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5.2.3 ANÁLISE QUANTITATIVA

Nível

Descrição do risco

Impacto

3

Rede Elétrica inadequada

Não será possível ligar nada na sala, pode ocorrer curto e
até queima de equipamentos

2

Instalação incorreta das baias

2

Não instalação das baias

1
3
2

2

Com a instalação incorreta não é possível encaixar as
mesas, portanto não tem aonde colocar os computadores
Dificulta a organização das sala, e torna inviável a instalação da infra elétrica e lógica nas mesas do meio ( infra
fixada na parede e nas baias)

Não instalação das grades de segu- Escolas com incidente de roubo devem ter as grades insrança
taladas para evitar roubo de computadores e fios
Infiltração e outras pendências de
obras

A infiltração ou qualquer risco na sala impossibilita a viabilização completa do projeto
Caso isso ocorra os alunos terão acesso ao administratiCabo Uplink conectado de forma invo da escola tendo acesso a pastas restritas como bolecorreta
tim
Torna impossível a utilização completa dos computadores
Infra incompleta
( ex: sala para 20 computadores com infra para 18 inviabiliza a utilização de 2)
Torna impossível a utilização completa dos computadores
( ex: sala para 20 computadores com infra ok para 18 e o
restante com defeito inviabiliza a utilização de 2)

2

Infra com defeito parcialmente

2

Computador faltando

Torna utilização da capacidade máxima da sala inviável

2

Computador funcionando parcialmente

Torna utilização da capacidade máxima da sala inviável

2

Falta parcial de periféricos ( mouse,
Torna utilização da capacidade máxima da sala inviável
teclado e etc)

3

Switch não funciona

A internet dentro da sala não funciona

3

Problema no Sistema Blue Control

3

Roubo

1

Quadro Branco não instalado

1

Ventiladores não instalados

Em algumas regiões não interfere no uso da sala porém
em determinados locais em São Paulo a temperatura da
região impossibilita o uso da sala

1

Mesas Faltando

Torna utilização da capacidade máxima da sala inviável

1

Cadeiras Faltando

Torna utilização da capacidade máxima da sala inviável

1

Oportunidade 1° emprego

Os monitores do acessa são alunos regularmente matriculados e realizam uma prova de classificação para trabalhar nas escolas

O não acesso no Blue Control ( sistema de gerenciador
da sala que permite uma conexão controlada e segura)
Mesmo com padrões a serem seguidos para proteção da
sala esse evento pode ocorrer
O quadro tem o objetivo de passar informações para os
usuários

O uso da sala pode ser feito pelos professores para miSala Acessa para uso de aulas intenistrar aulas interativas com o auxilio da internet e do
rativas
computador
Figura 28.Quadro III: Análise Quantitativa.
Fonte. Próprio autor.
2
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5.2.4 PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS AOS RISCOS

A probabilidade de ocorrência foi avaliada através do anexo III.

Nível

Descrição do
risco

Probabilidade
de Ocorrência

Ação

Responsável

3

Rede Elétrica
inadequada

3%

Evitar –vários testes devem ser realizados antes que a sala seja liberada

Obras

2

Instalação incorreta das baias

9%

Transferir – a empresa responsável pela
instalação das baias deve retornar em
prazo determinado pela contratante

Obras

0,80%

Aceitar- em alguns casos a não instalação se caracteriza pelo fato da escola
ser tombada portanto a sala não pode
sofrer alterações drásticas neste caso
deve ter mudança no layout

Obras

0,60%

Aceitar- em alguns casos a não instalação se caracteriza pelo fato da escola
ser tombada portanto a sala não pode
sofrer alterações drásticas neste caso
deve ter mudança no layout

Obras

Obras

2

Não instalação
das baias

1

Não instalação
das grades de
segurança

3

Infiltração e outras pendências
de obras

1,20%

Evitar –Qualquer irregularidade dentro
da sala que apresente danos aos usuário e aos equipamentos devem ser sanado para que se possa dar continuidade no projeto

2

Cabo Uplink conectado de forma incorreta

9,40%

Contingenciar- orientar o monitor a forma correta de conexão

DTI ( GIS)

2

Infra incompleta

2%

Transferir – no caso da empresa responsável pela instalação não concluir
conforme a informação passada

DTI ( GIS)

2

Infra com defeito
parcialmente

5,80%

Transferir – A infra deve estar dentro da
garantia e o fornecedor deve atender

DTI ( GIS)

2

Computador faltando

2,40%

Transferir – no caso da empresa responsável pela instalação não concluir
conforme a informação passada
Transferir – O computador deve estar
dentro da garantia e o fornecedor deve
atender

Computador
funcionando
12,60%
parcialmente
Falta parcial de
Transferir – no caso da empresa resperiféricos (
2
18,40%
ponsável pela instalação não concluir
mouse, teclado
conforme a informação passada
e etc)
Switch não fun3
2%
Transferir – Equipamento na garantia
ciona
Figura 29.Quadro IV: Planejamento de Respostas aos Riscos parte 1/2.
Fonte. Próprio autor.
2

DTI ( GSTIC)

DTI ( GSTIC)

DTI ( GSTIC)

DTI (GIS)
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3

Problema no
Sistema Blue
Control

3,80%

Transferir – Empresa que oferece o produto deve prestar suporte

DTI ( GET)

3

Roubo

4,40%

Mitigar – levantar áreas de riscos de
roubo e criar sistema de maior segurança dentro da sala

DTI (GIS/
GSTIC)

1

Quadro Branco
não instalado

70%

Aceitar – A não instalação pode ocorrer
devido a falta de espaço na sala

GSU

1

Ventiladores não
instalados

64%

1

Mesas Faltando

26,60%

1

Cadeiras Faltando

3,20%

Transferir – no caso da empresa responsável pela entrega não concluir conforme a informação passada

GSU

DTI (GET)

DTI (GET)

Contigenciar – Escolas de regiões muito
quentes devem ter ar condicionado instalado
Transferir – no caso da empresa responsável pela entrega não concluir conforme a informação passada

1

Oportunidade 1°
emprego

-

Melhorar- No processo de avaliação deve ser levado em conta pessoas que tenham interesse na área de TI para que
o serviço prestado tenha maior qualidade

2

Sala Acessa para uso de aulas
interativas

-

Explorar- Oferecer cursos aos professores de como realizar aulas interativas utilizando a sala de informática

GSU

GSU

Figura 29.Quadro IV: Planejamento de Respostas aos Riscos parte 2/2.
Fonte. Próprio autor.

5.2.5 PLANEJAMENTO ALTERNATIVO DE RISCOS

Nível

Descrição do
risco

Probabilidade
de Ocorrência

Ação

Responsável

3

Rede Elétrica
inadequada

3%

Mitigar- realizar teste paralelos ( não ligar todos equipamento de uma vez só)

Obras

2

Instalação incorreta das baias

9%

2

Não instalação
das baias

1

3

Aceitar – Encaixar somente as mesas
que sejam possível

Obras

0,80%

Mitigar- Realizar a infra subterrânea nos
casos onde não é possível a baia

Obras

Não instalação
das grades de
segurança

0,60%

Transferir -Criar seguro dos equipamentos que tem são mais visados de roubos

Obras

Infiltração e outras pendências
de obras

1,20%

Contingenciar – Durante a escolha da
sala para o projeto optar por uma que
esteja em melhores condições

Obras

Figura 30.Quadro V: Planejamento Alternativo de Riscos 1/2.
Fonte. Próprio autor.
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2

Cabo Uplink conectado de forma incorreta

9,40%

Evitar- orientar ao fornecedor o padrão
correto durante a instalação do equipamento
Aceitar – no caso do layout ter sido feito
de forma errada

2

Infra incompleta

2%

2

Infra com defeito
parcialmente

5,80%

-

DTI ( GIS)

2

Computador faltando

2,40%

Aceitar – no caso do layout ter sido feito
de forma errada

DTI ( GSTIC)

2

Computador
funcionando
parcialmente

12,60%

-

DTI ( GSTIC)

2

Falta parcial de
periféricos (
mouse, teclado
e etc)

18,40%

Mitigar –Responsável na escola por receber os equipamentos deve se responsabilizar e somente assinar se tudo estiver ok

DTI ( GSTIC)

3

Switch não funciona

2%

Mitigar – Equipamento reserva

DTI (GIS)

3

Problema no
Sistema Blue
Control

3,80%

Mitigar–Realizar um treinamento mais
elaborado para os monitores sobre a
ferramenta

DTI ( GET)

3

Roubo

4,40%

Contingenciar – Fazer seguro dos equipamentos

DTI (GIS/
GSTIC)

1

Quadro Branco
não instalado

70%

Contingenciar– Usar retroprojetor

GSU

1

Ventiladores não
instalados

64%

Contingenciar– colocar ventilador de teto

GSU

1

Mesas Faltando

26,60%

Aceitar – no caso do layout ter sido feito
de forma errada

GSU

1

Cadeiras Faltando

3,20%

Aceitar – no caso do layout ter sido feito
de forma errada

GSU

1

Oportunidade 1°
emprego

-

Melhorar- Monitores com desempenho
alto podem ser indicados para trabalhar
em empresas de TI

DTI (GET)

Sala Acessa paExplorar- Trazer assuntos de interesse
ra uso de aulas
dos alunos em algumas aulas
interativas
Figura 30.Quadro V: Planejamento Alternativo de Riscos 2/2.
Fonte. Próprio autor.
2

DTI ( GIS)
DTI ( GIS)

DTI (GET)

5.2.6 MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS
Toda a identificação de riscos e alterações nos riscos já identificados,
variação na probabilidade e impacto dos riscos, deve ser tratado segundo o fluxo
previsto e detalhado no plano de gerenciamento das comunicações. Abaixo
reprodução do fluxo:
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Figura 31.Fluxo do controle de riscos
Fonte. Plano de Gerenciamento de Riscos(2011, p4). disponível <Documentação não disponível
trabalho apresentado para a disciplina de Gerenciamento de Riscos para o curso de pós graduação
em Gestão de Projetos da Universidade Presbiteriana Mackenzie.> .
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6

CONCLUSÃO

Observando todas as informações estudadas durante a pesquisa e o objetivo
da mesma, é possível comprovar a importância do estudo da área de riscos, mesmo
sendo um assunto antigo ao mesmo tempo é um estudo que será sempre muito
discutido no futuro. No mundo competitivo ter o dom de saber planejar e entender o
futuro é uma característica muito apreciada.
Quando escutamos a palavra risco sempre temos a impressão de algo
perigoso ou ruim, porém os riscos não devem ser encarados desta maneira, assim
como existem os riscos negativos, existem também os positivos, que são aqueles
que escondem grandes oportunidades para as organizações, profissionais que tem a
capacidade de identificar e responder não só aos riscos negativos mas também aos
positivos pode garantir uma oportunidade de estabilidade e ganho de mercado.
Uma questão bem interessante visualizada durante a elaboração da pesquisa
é em relação a evolução da tecnologia e como chegou até a inclusão digital. Todo
esse crescimento acelerado se deu a partir de um evento muito triste, a II Guerra
Mundial, a tecnologia teve seu maior impulso durante está fase onde quem possuía
mais informação e agilidade tinha uma maior vantagem. Com tempo todo esse
intuito ruim teve um resultado de evolução da comunicação no mundo.
Como sugestões para o estudo de caso apresentado nesta monografia fica a
criação de um escritório PMO dentro da organização, com esse escritório é possível
cobrir deficiências dentro da organização, como a falta de uso de metodologias,
além da criação de processos de padronização a serem seguidos por todos.
Durante a aplicação do questionário, foi possível visualizar a falta de
elaboração e o conhecimento de

documentos que auxiliam na visualização de

informações essenciais sobre o projeto. A falta de total integração da equipe pode
ser explicada de duas formas, a primeira pela falta do documento matriz de
responsabilidades e a segunda pela falta de integração das demais áreas(
setores/departamentos) envolvidas, um fator quer colabora para essa deficiência é a
falta de conhecimento, do responsável por cada atividade e também do
reconhecimento do projeto, por ser um projeto de inclusão digital o setor que fica
mais visível neste tipo de projeto é o de tecnologia, o que é errado uma vez que
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todas as áreas colaboraram para a realização do mesmo, o reconhecimento deve
ser igual para todos.
Outro ponto relevante que foi bem perceptível para elaboração desta
monografia esta em relação ao armazenamento de informações passadas sobre o
projeto, ocorreu a dificuldade de localização de imagens, planilhas entre outros itens,
é possível comprovar a dificuldade através da pesquisa feita em campo, aplicada
aos integrantes do projeto, onde a maioria dos usuários utiliza o Outlook, mesmo
sendo uma ferramenta rápida, a informação contida nele não é aberta aos demais
usuários, no caso do uso do Excel a falta de padronização na elaboração das
planilhas promove uma dificuldade de comparação de dados quando necessário.
Além das sugestões apresentadas acima a área de Gerenciamento de
Projetos é muito grande o que permite todo assunto abordado na pesquisa ter visões
diferentes dependendo da área de conhecimento a ser abordada.
Como sugestão final para continuação da área de estudos apresentada fica a
criação da introdução do Gerenciamento de Projetos dentro das escolas utilizando
ferramentas e técnicas apresentadas no PMBOK, atualmente está metodologia é
mais utilizada em empresas, porém por ser uma metodologia flexível a mesma
permite que a 5 etapas para implantação de projetos seja bem aproveitada através
da organização da iniciação, planejamento, execução, monitoramento em conjunto
com

controle e encerramento. O

ambiente escolar está cheio de projetos em

constante acontecimento, para estudos futuros seria muito interessante inserir aos
poucos os conhecimentos de Gerenciamento de Projetos para os alunos, criar esse
hábito desde de cedo e ainda da a oportunidade de aprendizado de determinados
conhecimentos, que só seriam permitidos aos alunos quando chegassem em uma
graduação e pós, criar esse hábito na escola geraria seres humanos mais bem
preparados não só para o mercado de trabalho mais também no nível de interesse
no curso de graduação escolhido.

60

Referências e Bibliografia

ACESSA ESCOLA. Portal de informações sobre o projeto acessa escola. 2008.
<Disponível em: http://acessaescola.fde.sp.gov.br/>. Acesso em: 25 Abril. 2012.
ABREU, Ana D.; HELOU, Angela Regina H.A; Lenzi, Greicy Kelli S.; SAISS, Gerson;
SANTOS,Neri. Políticas Públicas de Inclusão Digital. 2011. Eduser : Revista de
Educação.2011.10p. On-line Disponível em < https://www.eduser.ipb.pt/> Acesso em
23 de Agosto de 2011.

AFONSO, Carlos Alberto; ASSUMPÇÃO, Rodrigo; BARCELLOS, Sergio; MARTINS,
André;. Centro de Inclusão Digital e Educação Comunitária: Oficina para inclusão
digital. 2001. On-line Disponível em < http://www.cidec.futuro.usp.br> Acesso em 19
de Abril de 2012.
BARBOSA,

Andre;

CASTRO,

Cossete;

TOME,

Takashi,

Mídias

Digitais:

convergência tecnológica e inclusão social. 1ed. São Paulo: Paulinas, 2005. 368p.

BARROS, Jose Augusto, SER Dicas & Informações: Pesquisa escolar na internet.
1ed. Belo Horizonte: Formato Editora LTDA, 2001. 63p.

DUARTE, Fabio. R; HERREIRA, Rafael; NISHIHARA, Erica; ROSSINI, Rodolfo;
SANTOS, Hailton; SILVA, Nataliane. M, Plano de Gerenciamento de Riscos,2011.
5p.<Documentação não disponível, trabalho apresentado para a disciplina de
Gerenciamento de Riscos para o curso de pós graduação em Gestão de Projetos da
Universidade Presbiteriana Mackenzie.>
ELO GROUP. Gestão de Riscos “Positivos”: A busca pela maximização de
ganhos

em

adição

a

prevenção

de

perdas.

On-line.

Disponível

em

<http://www.elogroup.com.br> Acesso em 8 de Março de 2012.

FRAGATI, Cassia, Investindo na cidadania: O avanço da educação no Brasil. 1ed.
São Paulo: Prêmio Editorial, 2002. 62p.

61

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.Organograma FDE. (2012)
<Disponível em: http://www.fde.sp.gov.br>. Acesso em: 03 Agosto. 2012.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Portal de informações sobre o
Governo

do

Estado

de

São

Paulo.

(S.D).

<Disponível

em:

http://

http://www.saopaulo.sp.gov.br/>. Acesso em: 14 Fevereiro. 2012.

HERNÁNDEZ, Fernando; SANCHO, Juana M., Tecnologias para Transformar a
Educação. 1.ed. Tradução de : Valério Campos.Porto Alegre: Artmed, 2006. 200p.
IBOPE. Estudo Evolução do número de usuários ativos por conexão no Brasil.
(S.D). <Disponível em: http://www.ibope.com.br>. Acesso em: 12 Março. 2012.

KEELING, Ralph. Gestão de Projetos: Uma Abordagem Global. 1.ed. São Paulo:
Saraiva, 2006. 293p.

MENEZES, Luis Cesar de Moura; XAVIER, Luiz Fernando da Silva; PEREIRA, Mario
Luis Sampaio; SOTILLE, Mauro Afonso. Série Gerenciamento de Projetos:
Gerenciamento do escopo em Projetos. 1.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getulio
Vargas, 2007. 152p.

MEREDITH, Jack R.; MANTEL, Samuel J. Administração de Projetos: Uma
Abordagem Gerencial. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011, 425p.

PMI. Project Management Institute. Estudo de Benchmarking em Gerenciamento
de Projetos Brasil. 2008. <Disponível em: http://www.pmi.org.br>. Acesso em: 05
Fevereiro. 2012.

PRADO, Darci dos Santos . Série Gerenciamento de Projetos Volume 2:
Planejamento e Controle de Projetos. 6.ed. Minas Gerais: INDG Tecnologia e
Serviços, 2004. 284p.

PROJECT

MANAGEMENT

Gerenciamento

de

INSTITUTE,

Projetos:

Management Inst-id, 2008. 459p.

guia

Um

PMBOK.

Guia

do

4.ed.

Conhecimento

Pennsylvania:

em

Project

62

SALLES, Carlos A.C, Série Gerenciamento de Projetos: Gerenciamento de Riscos
em Projetos. 2.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010. 174p.

SANTO,

Eduardo.

E.

Estrutura

da

EAP.

2010.

<Disponível

em:

http://eduardoespiritosanto.wordpress.com>. Acesso em: 03 Março. 2012.

SILVEIRA, Sérgio A. da, Exclusão Digital: a miséria na era da informação. 1.ed.
São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001. 46p.

VALLE, Andre Bittencourt; SOARES, Carlos Alberto Pereira; FINOCCHIO, Jose;
SILVA, Lincoln de S. Firmino. Série Gerenciamento de Projetos: Fundamentos do
Gerenciamento de Projetos. 2.ed. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2010.
172p.

VARGAS, Ricardo. Site de informações sobre Gerenciamento de projetos. (S.D).
<Disponível em: http://www.ricardo-vargas.com/pt/>. Acesso em: 22 Abril. 2012.

VERAS,

Manoel.

Estrutura

analítica

de

riscos.

2010.

<Disponível

http://gestaodeprojetos10.blogspot.com />. Acesso em: 13 Março. 2012.

em:

63

ANEXOS
ANEXO I: PROCESSOS DE IMPLANTAÇÃO PROJETO ACESSA ESCOLA
Fonte. Fundação Desenvolvimento da educação (2010). Documento original se encontra emoldurado
e em formato PDF 5/5p. disponível <Documentação interna disponível servidor DTI-GISDIS/infraestrutura>.

São Paulo, 12 de Julho de 2010.

Para a implantação de uma sala de informática do Programa Acessa, há
etapas que precisam ser seguidas. Elas funcionam como uma engrenagem, ou seja,
quando uma etapa é concluída outra se inicia. Para melhor compreensão segue a
relação das etapas e as atividades desenvolvidas.
1ª Etapa Obras:
O projeto é realizado na antiga sala de informática, a SAI (Sala Ambiente de
Informática), que passará por reformas. Os serviços contemplados são:
-Pintura
-Instalação de baias
-Instalação do quadro elétrico, para alimentar os equipamentos deste projeto
-Instalação do ponto de elétrica para os ventiladores
-Instalação de grade e porta de aço
Observação: Nem todas as unidades receberão os serviços citados, mas o básico
(instalação das baias e quadro elétrico), todas irão receber.
De acordo com a metragem da sala foram dimensionados os layouts:
TP1-27 pontos para rede, 01 ponto para impressora e 01 cabo uplink = 29 pontos
TP2-18 pontos para rede, 01 ponto para impressora e 01 cabo uplink = 20 pontos
TP3-17 pontos para rede, 01 ponto para impressora e 01 cabo uplink = 19 pontos
TP4-25 pontos para rede, 01 ponto para impressora e 01 cabo uplink = 27 pontos
TP5-22 pontos para rede, 01 ponto para impressora e 01 cabo uplink = 24 pontos
TP6-14 pontos para rede, 01 ponto para impressora e 01 cabo uplink = 16 pontos
TP7-13 pontos para rede, 01 ponto para impressora e 01 cabo uplink = 15 pontos
TP8- 08 pontos para rede, 01 ponto para impressora e 01 cabo uplink = 10 pontos
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Quadro Elétrico

Baias

2 ª Etapa Infraestrutura
Após a conclusão das obras na sala do Acessa, esta unidade é liberada para
infraestrutura. Onde a realização da infra é feita de acordo com o layout informado
pela Diretoria de Obras e Serviços da FDE. Esse trabalho engloba o envio do
material e o agendamento da equipe. Os serviços realizados são:
-Instalação do rack de 12 U’s
-Instalação dos circuitos no quadro de elétrica da sala
-Instalação do cabo uplink, ou seja, conexão do rack intragov para o do acessa.
Circuitos

Infraestrutura (rede+elétrica)
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Visão geral da Infraestrutura

3ª Etapa Switch:
Em 2009 todas as unidades receberam um modelo de switch com 24 portas,
destinado ao o ambiente pedagógico.

No entanto há situações em que este

equipamento não é encontrado na unidade e, para isso, é feito o envio e a instalação
do novo equipamento. Caso a unidade possua o switch no momento da instalação
da infraestrutura, a diretora o entrega para o técnico e o aparelho será instalado.
Observação: Para que isto ocorra a infraestrutura deverá estar montada, para
pois este equipamento será fixado no rack conforme exemplo abaixo:
Antes:

Depois:

Obs.: Caso a escola não tenha o switch, os patch cords deverão ser deixados dentro
do rack, conforme a 1ª foto (acima).
4ª Etapa Mobiliário:
Nesta etapa o mobiliário entregue é:
-Ventiladores, Quadro Branco, Mesas e Cadeiras
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Para o envio de mesa e cadeiras, a quantidade é baseada na informação dos
layouts, que é repassada pela Diretoria de Obras e Serviços da FDE.
Sala Mobiliada

5 ª Etapa Computadores:
Após a conclusão das demais etapas - ,ou seja: obra concluída, infraestrutura
executada, switch instalado e mesas entregues - a próxima etapa é a instalação dos
computadores.
Essa 5ª etapa inclui a instalação do sistema Blue Control, que é configurado
para a utilização do estagiário.
Sala pronta
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Anexo II: Questionário de avaliação do Projeto Acessa Escola
Fonte. Próprio autor.

O questionário abaixo tem como objetivo buscar respostas rápidas para
possíveis problemas no planejamento, através do entendimento do tipo de
ferramentas usadas para elaboração do Gerenciamento do Projeto Acessa Escola,
ainda entender como funcionou a participação dos envolvidos e o que o projeto
representa para os entrevistados. O questionário foi aplicado aos funcionários da
Fundação para Desenvolvimento da Educação que tiveram participação direta no
projeto.
1- Quais dos documentos abaixo você ajudou a elaborar ou teve conhecimento
de seu conteúdo
(

) Declaração do Escopo do Projeto (declaração contendo o que vai ser

entregue, de que forma, quando e por quem)
(

) Cronograma individual ( cada escola era avisada do tempo em que a

implantação seria concluída individualmente)
(

) Lista de Atividades (lista abrangente que inclui todas as atividades

necessárias no projeto)
(

) EAP e Dicionário (estrutura contento todas as entregas do projeto com

informações de cada atividade colocadas de forma hierárquica e com suas
respectivas explicações)
(

) Matriz de Responsabilidade (identificação dos responsáveis por cada

atividade do projeto)
(

) Controle de Mudanças (qualquer mudança solicitada é feita por

documento)
(

) Matriz de Riscos (levantamento, análise e ações dos possíveis riscos no

projeto)
2- Foi sua primeira participação em um projeto de inclusão digital?
( ) Sim
( ) Não

3- Você conhece todas as responsabilidade e tarefas dos demais integrantes do
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projeto?
( )Não
( )Sim

4- Antes ou durante a implantação do projeto Acessa Escola você participou de
alguma reunião?
( ) Não
( ) Sim, Caso sim com que frequência:
( )1 vez por semana
( )1 vez por mês
( ) a cada 3 meses ou mais

5-Durante o projeto você participou ou recebeu informações de alterações no
projeto ? Caso sim de que forma?
(

) Em reunião

( ) Email
(

) Colegas

(

) Supervisor

( ) Outros quais___________________________

6-Tem facilidade para localizar qualquer fato já ocorrido na implantação do projeto?
(

) Não

(

) Sim, qualquer informação

(

) Sim, porém somente na área em que atuei

(

) Sim, porém preciso solicitar a informação de cada área responsável pela

atividade

7-Aonde você localiza informações do projeto da implantação do projeto
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(

) Outlook

(

) Excel

(

) World

(

) Outros quais___________________________

Anexo III: Gráficos de Pendências do Projeto Acessa Escola
Fundação Desenvolvimento da educação (2010). disponível <Documentação interna disponível
servidor DTI-GIS-DIS/infraestrutura>

Os gráficos abaixo foram elaborados a partir de planilhas como está abaixo
contendo informações de problemas ocorridos, no total das 3500 escolas foram
analisadas 500 escolas.

Para servir de probabilidade de ocorrência foi montado gráficos para facilitar a
visualização. Na área de obras das 500 escolas analisadas o resultado ficou desta
forma:
Rede Elétrica inadequada ( 3%) Instalação incorreta das baias ( 9%)
Não instalação das baias ( 0,8%) Não instalação das grades de segurança ( 0,6%)
Infiltração e outras pendências de obras ( 1,2%)
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Na área de mobiliário das 500 escolas analisadas o resultado ficou desta
forma:
Quadro Branco não instalado ( 70%)
Ventiladores não instalados (64%)
Mesas Faltando (27%)
Cadeiras Faltando (3%)
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Na área de tecnologia das 500 escolas analisadas o resultado ficou desta
forma:
Cabo Uplink ( 9,4%)
Infra incompleta ( 2%)
Infra com defeito ( 5,8%)
Computador faltando ( 2%)
Computador com defeito (12,6%)
Falta parcial de periféricos (mouse, etc) (18,4%)
Switch não funciona( 2%)
Problemas no sistema Blue Control( 3,8%)
Roubo ( 4,4%)

