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RESUMO 

O uso de sistemas integrados de gestão (ERP) nas empresas tem se tornado cada vez mais comum. A 
implementação destes sistemas, por sua vez, traz consigo fatores de risco que demandam 
gerenciamento. O objetivo deste estudo foi analisar as práticas de gestão de risco adotadas em um 
projeto de implementação de um sistema integrado de gestão em uma subsidiária brasileira de uma 
empresa industrial de grande porte, comparando-as ao modelo de gestão de risco descrito no guia 
PMBOK do PMI, investigando as razões pelas quais tal modelo foi ou não adotado, bem como as 
razões, se aplicável, em se adotar práticas não descritas neste modelo. Foram examinadas as 
dificuldades encontradas para se gerir o risco do projeto, identificando e relacionando suas causas. Foi 
feita uma pesquisa qualitativa, baseada em análise de entrevistas e outros documentos como atas de 
reunião, e-mails, planilhas de controle e comunicados. Detectou-se que houve a identificação dos 
riscos do projeto e a elaboração de um plano de ação para eliminá-los ou mitigá-los, porém seu 
alcance foi limitado em função de alguns problemas de natureza organizacional, técnica e 
comportamental existentes na companhia. 
 

Palavras-chave : Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento de Riscos, Sistemas Integrados de 

Gestão, ERP, PMBOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The usage of Entrerprise Resource Planning (ERP) systems in companies has become increasingly 
common. Its implementation, in turn, brings risk factors which require management. The aim of this 
study was to analyze the risk management practices adopted on an ERP implementation in a Brazilian 
subsidiary of a large industrial company, comparing them to the risk management model described in 
PMBOK PMI, investigating the reasons why such a model was adopted or not and the reasons, if 
applicable, in adopting practices not described in this model. The difficulties to manage project risk 
were examined, to identify and link its causes. A qualitative study was prepared based analysis of 
interviews and other documents like meeting minutes, emails, spreadsheets and communications. This 
research evidences there was the identification of project risks and the development of an action plan 
to eliminate or mitigate them, but its scope was limited by some problems of organizational, technical 
and behavioral nature existing in the company. 
 

Keywords: Project Management, Risk Management, Enterprise Resource Planning, ERP, PMBOK 
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1 Introdução 
 

1.1 Contextualização do Tema (Situação Problema) 

 
 
Estamos vivendo em um mundo corporativo de competitividade crescente e com demanda de 

níveis cada vez mais altos de eficiência, eficácia e inovação na forma de se fazer negócios, no 

qual “as empresas têm se tornado cada vez mais dependentes de tecnologia para sobreviver” 

(BANDYOPADHYAY, MYKYTYN, MYKYTYN, 1999, p. 437). Desse modo, empresas 

passaram a investir centenas de bilhões de dólares anuais em tecnologia de informação (TI) 

para se manterem competitivas nesse novo ambiente (BARUA, KRIEBEL, 

MUKHOPADHYAY, 1995).  

Entre as várias formas de TI incluídas no rol dos artefatos disponibilizados para a gestão dos 

negócios estão os sistemas integrados de gestão ou ERPs (Enterprise Resource Planning), os 

quais segundo Davenport (2002, p.18) “são, na verdade, pacotes de aplicativos de computador 

que dão suporte à maioria das necessidades de informação de uma empresa”. A importância 

destes sistemas para as empresas advêm do fato de que estes “têm sido identificados como um 

dos meios mais efetivos de se atingir vantagem competitiva, uma vez que as ajuda a gerar 

sinergias através da integração de processos e do compartilhamento de recursos por toda a 

organização” (ZHENG et al., 2000, p. 87). 

A implementação desses sistemas integrados de gestão oferece, de acordo com Lin (2010), 

benefícios tangíveis como redução de custos, de tempo na execução de atividades, aumento de 

produtividade e de qualidade de serviços prestados, além de benefícios intangíveis como a 

manutenção da vantagem competitiva e suporte ao crescimento dos negócios. Além disso, um 

ERP permite às empresas “obter uma única base de dados com acesso em tempo real” 

(MYRETEG, 2010, p. 275). Porém, “a implantação desses sistemas é um processo complexo 
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e dinâmico que não pode ser pré-definido em seu início” (KENETT, RAPHAELI, 2008, 

p.259). Há uma série de eventos e problemas não previstos que podem impactar um projeto de 

implementação de sistemas, podendo inclusive demandar mudanças de escopo, cronograma 

ou mesmo uma completa reestruturação dos mesmos. Kenett e Lombardo (2007) comentam 

que muitos projetos deste tipo falham em relação aos seus objetivos (como obter os benefícios 

tangíveis e intangíveis descritos acima) justamente por não estarem preparados para lidar com 

estes imprevistos. 

 

1.2 Questão de Pesquisa 

 

Considerando a enorme relevância do fator “risco” no contexto desse tipo de projeto, torna-se 

de fundamental importância que tais riscos sejam tratados e mitigados, aumentando assim a 

probabilidade de que o projeto seja bem sucedido. Nesse sentido, acadêmicos e práticos têm 

trabalhado na concepção e aprimoramento de frameworks para a gestão de risco, tanto no 

contexto empresarial como em abordagens mais específicas para projetos. Como um exemplo 

desse tipo de iniciativa podemos citar o guia PMBOK (Project Management Book of 

Knowledge) elaborado pelo Project Management Institute, (PMBOK, 2008). 

A questão que surge diante desse contexto é: Em que extensão as proposições de guias como 

o PMBOK estão sendo utilizadas para gerenciar os riscos de um dado projeto de 

implementação de ERP? Conforme dito por Tatsiopoulos et al. (2003, p.21): “A maior 

vantagem do gerenciamento de risco é o fato de poder alcançar uma aproximação muito maior 

das saídas esperadas do projeto em relação a métodos tradicionais, em termos de tempo, 

custos e performance”. Além disso, sabe-se que “a aplicação de conhecimentos, processos, 

habilidades, ferramentas e técnicas adequados pode ter um impacto significativo no sucesso 
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de um projeto” (PMBOK, 2008, p.4), de modo que, em geral, podemos supor uma relação 

direta entre o nível de utilização destes frameworks e a melhor gestão de riscos de um dado 

projeto. 

 

1.3 Pressuposto de Pesquisa 

 

Partindo desse cenário, podemos pressupor que projetos cujo risco é gerenciado a partir de 

métodos já testados e validados em diversas ocasiões e por diversas empresas, como o 

descrito anteriormente, apresentam uma tendência maior de serem bem sucedidos. O conceito 

de sucesso é abordado de diferentes formas na literatura sobre o tema, porém pode-se 

perceber uma linha mestra que passa pela definição de sucesso como a entrega de um produto 

ou serviço de acordo com um dado padrão de qualidade, dentro de um limite de tempo e custo 

pré-estipulados (OISEN, 1971; MORRIS, ROUGH, 1988; DE WIT, 1988; SAARINEN, 

1990; APM, 1995; BALLANTINE et al., 1996; WATERIDGE, 1998; BENTA, PODEAN, 

MIRCEAN, 2011) e por outros fatores tais como a geração de valor agregado com o novo 

produto (VITALE, 1986), a aceitação do novo produto por parte de seus usuários 

(LEONARD-BARTON, DESCHAMPS, 1988) e a melhora da performance geral da empresa 

em relação aos seus stakeholders com o novo produto (HUQ, HUQ, CUTRAIGHT, 2006; 

LECHLER, DVIR, 2010). 

Desse modo, para se alcançar o sucesso em um dado projeto de implementação de ERP, pode-

se assumir que o gerenciamento de riscos através de conjuntos de técnicas validadas trata de 

maneira satisfatória os diversos aspectos que podem colocar a empreitada em risco, tais como 

aspectos comportamentais e de resistência à mudança, aspectos técnicos e de arquitetura de 

TI, aspectos organizacionais e mesmo aspectos externos à organização.  
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Sobre os aspectos comportamentais, Kim e Kankanhalli (2009, p.567) afirmam que “há 

diferenças de entendimento de como os usuários valorizam as mudanças relacionadas a um 

novo sistema de informação e decidem resistir à sua implantação”. Os aspectos técnicos da 

entrada de um novo sistema de informação, de acordo com Kenett e Raphaeli (2008, p.261), 

“consistem do risco inerente a todas as atividades necessárias para adaptar ou sintonizar o 

sistema e alinhá-lo ao negócio”.  

Os aspectos organizacionais das corporações também são considerados. “Alinhar a 

organização e o sistema implica em que as organizações formal e informal de uma empresa 

interajam com o sistema integrado e o seu modelo organizacional implícito. Tal alinhamento 

requer, portanto, uma mudança organizacional” (WOGNUM et al., 2004, p.243). Por fim, os 

aspectos ambientais ou externos tais como desastres naturais, problemas políticos ou sociais e 

ações de concorrentes também devem ser considerados (BANDYOPADHYAY, MYKYTYN, 

MYKYTYN, 1999; TATSIOPOULOS et al., 2004). 

Assim, assume-se que tais aspectos são relevantes na composição do risco, de modo que 

necessitam ser tratados para mitigar o risco do projeto como um todo. Além disso, pode-se 

assumir um pressuposto adicional, o de que estes aspectos em conjunto podem ser tratados 

com o uso de técnicas e ferramentas de gerenciamento de riscos, as quais sejam de uso 

comum na prática e referenciadas como melhores práticas de gestão. 

 

1.4 Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as práticas de gestão de risco adotadas em um projeto de 

implementação de um sistema integrado de gestão – ERP em uma subsidiária brasileira de 

uma empresa industrial de grande porte, comparando-as aos modelos de gestão de risco 
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descritos no guia PMBOK do PMI e investigar as razões pelas quais tais modelos foram ou 

não adotados, bem como as razões em se adotar práticas não descritas nesses modelos. Para se 

atingir estes objetivos, procura-se levantar os aspectos de risco relevantes para o projeto em 

questão e a forma como os modelos de gerenciamento de risco os tratam e mitigam, além de 

investigar a forma como elementos da gestão do projeto tais como a alta administração, a 

gerência de projeto, a equipe de projeto, as consultorias externas e os futuros usuários do ERP 

abordam o tema do gerenciamento de risco e a sua relação com os modelos de gestão de risco. 

 

1.5 Justificativas e Contribuições 

 

Este estudo justifica-se uma vez que a mudança gerada por inovações em TI nas organizações 

tem se tornado uma constante e este processo está aumentando sua intensidade e abrangência 

com o passar do tempo. Empresas cada vez mais dependentes de tecnologia se vêem mais 

frequentemente diante de situações que demandam esforços no sentido de adaptar, aprimorar 

ou mesmo substituir seus sistemas de informação, estando imersas no contexto de projetos 

que carregam em si uma componente de risco que deve ser gerenciada. 

Espera-se que esse trabalho possa difundir conhecimento científico acerca de um caso 

concreto, que poderá ser utilizado em projetos de implementação de sistemas de informação, 

auxiliando no gerenciamento dos riscos relacionados a estes projetos e permitindo aos seus 

administradores efetuar um planejamento mais eficaz e focado nos aspectos com maior 

potencial de comprometimento ao projeto, alocando seus recursos mais eficientemente e 

garantindo assim uma maior chance de sucesso na implementação do sistema de informação.  
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2 Referencial Teórico 

 

2.1 Sistemas Integrados de Gestão (ERPs) 

 

Os sistemas integrados de gestão, também conhecidos como Enterprise Resource Planning 

(ERP), são “um conjunto de ferramentas para organizar, definir e harmonizar os processos de 

negócios necessários para efetivamente planejar e controlar uma organização” (JACOBS, 

WESTON JR, 2006, p.357). Conforme Davenport (2002), neste tipo de sistema nenhuma 

transação de negócios – nenhuma compra por parte do cliente, nenhuma fatura de fornecedor, 

nenhum detalhe sobre bens produzidos – passam despercebidos, ou seja, cada bit de 

informação computadorizada utilizado na operação de uma empresa pode ser fornecido por 

esse tipo de sistema.  

Pesquisas que remetem à história da indústria de computação e especialmente a dos sistemas 

de planejamento e controle empresarial (MILLER, SPRAGUE, 1975; GRADDY, KLEPPER, 

1990, STEINMUELLER, 1996; JACOBS, WESTON JR., 2006; LEIMBACH, 2008) 

enfatizam que a concepção dos ERPs na verdade foi um longo processo, o qual se iniciou 

com o uso de algoritmos específicos para controle de produção e de estoques, também 

conhecidos como MRPs (Material Requirement Planning) e que a partir da década de 1960 

passaram a explorar a tecnologia computacional através do uso da arquitetura de mainframes. 

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, os MRPs incorporaram aplicações mais amplas 

(envolvendo outras áreas como finanças, controladoria, recursos humanos e vendas) e 

integradas, passando então a receber a denominação de ERPs. Por fim, passaram a se basear 

em outras estruturas de hardware, incorporando aplicações cliente-servidor que permitiram a 
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utilização de tal tecnologia não somente em grandes computadores, mas também em 

computadores pessoais (PCs), o que aumentou bastante a viabilidade de seu uso. 

Tal característica integradora dos ERPs representou o avanço necessário para que sua 

popularidade crescesse no ambiente empresarial consideravelmente. “Na última década, 

inúmeras organizações mudaram seus processos de negócios para se manterem competitivas 

no mercado global, combinando reengenharia de processos e adoção de ERPs” (PELLERIN, 

HADAYA, 2008, p.65). Esses sistemas permitem “coletar e prover de dados uma série de 

aplicativos modulares, suportando virtualmente todas as atividades de uma empresa, através 

de diferentes funções, de diferentes unidades de negócio, pelo mundo inteiro” 

(DAVENPORT, 1998, p. 123). 

Porém, para que os sistemas integrados de gestão possam entregar às empresas aquilo que 

elas esperam obter, é muito importante que seus executivos façam antes da adoção pela 

implementação uma análise criteriosa de sua situação atual, de seus objetivos e de sua 

estratégia. Davenport (1998, p. 131) explana que a alta administração das empresas deve 

neste momento se fazer as seguintes perguntas: 

• Em que medida um ERP fortalece a vantagem competitiva da companhia? 
• Em que medida um ERP pode erodir a vantagem competitiva da companhia? 
• Quais serão os efeitos da adoção de um ERP na estrutura da organização e em sua 

cultura? 
• É necessário estender a utilização do ERP a todas as áreas da companhia ou se 

deve implementar apenas alguns de seus módulos? 
• É melhor implementar o ERP globalmente ou restringi-lo apenas a determinadas 

regiões? 
• Há alternativas para o gerenciamento de informações que na verdade podem se 

encaixar melhor para a companhia que o uso de um ERP?  
 

Tal tipo de questionamento mostra-se muito importante à medida que evidencia, mesmo 

antes do início de um processo de implementação de ERP, o fato de que o mesmo carrega 

consigo fatores de risco. Embarcar na jornada da concepção e consolidação de um sistema 

integrado com toda a mudança organizacional que esta carrega em si implica em assumir 
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estes riscos e, desta maneira, faz com que esta organização demande o conhecimento para 

gerenciá-los. 

 

2.2 O Processo de Implementação de um ERP 

 

2.2.1 Implementação de ERPs como Projetos 

 

A implementação de sistemas de tecnologia de informação, nos quais se incluem os sistemas 

integrados de gestão, não são, de forma nenhuma, atividades que possam ser comparadas às 

demais atividades que uma empresa geralmente exerce. Muitos autores concordam 

(TESSARI, 2000; TATSIOPOULOS et al., 2003; WOGNUM et al., 2004; HUQ, HUQ, 

CUTRAIGHT, 2006; NICOLAOU, BHATTACHARYA, 2006; KIM, KANKANHALLI, 

2009; MORRIS, VENKATESH, 2010) que tais empreitadas devem ser tratadas como 

projetos. Desse modo, o conhecimento adquirido ao longo dos anos em gerenciamento de 

projetos aplica-se à implementação de um novo ERP, tornando-se assim importante um 

maior aprofundamento nesse tema. 

“Um projeto é um esforço único, complexo e não rotineiro limitado por tempo, orçamento, 

recursos e especificações de desempenho criadas de acordo com as necessidades do cliente” 

(GRAY, LARSON, 2009, p.5). Assim, um projeto demanda de uma empresa um esforço 

organizacional diferenciado em relação às suas atividades rotineiras. Como aspectos chave 

desta diferenciação, Gray e Larson (2009) listam os seguintes itens: 

• Um objetivo específico a ser estabelecido; 
• Um período de validade definido, com início e fim; 
• O envolvimento de diversos departamentos e profissionais; 
• Tempo, custos e requerimentos de desempenho específicos; 
• Comumente, a elaboração de algo nunca antes realizado. 
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Projetos em geral possuem um ciclo de vida, um escopo, um orçamento e um cronograma 

próprios, além de equipes de especialistas internos e externos trabalhando em período 

integral. Possuem uma gestão própria que, entre outras atividades, busca a integração do 

projeto com a realidade da empresa e o compromisso das suas diferentes áreas em lhe prover 

o suporte necessário.  

O gerenciamento de projetos ganhou, conforme afirma o PMI 

(www.pmisp.org.br/institucional/pmi/gerenciamento-de-projetos) popularidade durante as 

últimas décadas em função de uma série de mudanças significativas no local de trabalho. 

Algumas destas mudanças incluem: 

• Processos de Downsizing (menos pessoas para fazer mais tarefas); 
• Projetos e serviços maiores e mais complexos; 
• Competição global e feroz; 
• Acesso à informação mais fácil através de amplas redes de comunicação; 
• Clientes mais sofisticados que exigem produtos e serviços de maior qualidade; 
• Crescimento tecnológico exponencial; 
• Organizações multinacionais que buscam estabelecer práticas uniformes para 

gerenciar projetos.  
 

Além disso, projetos passaram a ser mais familiares ao ambiente das organizações. De 

acordo com Tessari (2000, p.18): 

Projetos existem em vários níveis da organização. Eles podem envolver uma ou 
várias pessoas. Podem requerer menos de cem horas para completar-se ou acima 
de dez milhões de horas. Podem envolver uma simples unidade da organização ou 
todas as suas unidades bem como um consórcio de empresas. Projetos são 
frequentemente componentes críticos da estratégia de negócio e do desempenho 
da organização. 

 

Dependendo de sua abrangência e de seu impacto na organização, um projeto irá requerer da 

empresa que o conduz uma abordagem especial. Projetos de implementação de ERPs, na 

ampla maioria das vezes, enquadram-se na categoria de projetos complexos (DAVENPORT, 

1998; WOGNUM et al., 2004). Autores da área como Kenett e Lombardo (2007, p.173) 

comentam que “falhas em projetos de ERP podem colocar a companhia como um todo em 
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risco”. Do mesmo modo, observa-se através de levantamentos de pesquisadores da área e de 

instituições que se dedicam ao tema (Davenport, 2002; KPMG, 2002) que falhas em projetos 

de implementação de ERPs têm causado perdas milionárias às suas respectivas empresas. 

Assim, torna-se de suma importância compreender sua complexidade, seus fatores de 

restrição, as necessidades de alinhamento organizacional e as responsabilidades dos agentes 

envolvidos para se mensurar o real valor da gestão de riscos neste tipo de empreendimento. 

 

2.2.2 Complexidade 

 

Projetos de sistemas integrados de gestão são naturalmente complexos, “não apenas por 

causa da novidade do sistema para a organização, mas também devido aos muitos diferentes 

aspectos que necessitam ser levados em consideração ao mesmo tempo” (WOGNUM et al., 

2004, p.242). Tais projetos envolvem em uma empresa, além dos aspectos técnicos 

relacionados ao sistema em si, questões relacionadas aos seus processos produtivos e 

administrativos, à sua forma de fazer negócios, às suas estratégias e ao comportamento dos 

seus funcionários e executivos.  

O primeiro ponto que pode ser ressaltado é a importância de se reunir pessoal qualificado 

para conduzir esses projetos. Em projetos de TI, por exemplo, vários pesquisadores da área 

entendem que um treinamento bem feito dos futuros usuários do sistema é um fator crítico de 

sucesso na sua implementação (UMBLE, HAFT, UMBLE, 2003; BUENO, SALMERON, 

2008; NGAI, LAW, WAT, 2008). Do mesmo modo, enfatizam que para essa transmissão de 

conhecimento ocorrer a contento, os membros do time de projeto (sejam eles funcionários 

internos ou consultores externos) precisam, além de conhecer os aspectos técnicos do 

sistema, se inteirar dos processos de negócio, compreender atividades que transcendem 
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funções específicas (cross-functional activities) e absorver informações de natureza 

operacional, gerencial e estratégica para considera-las na aplicação ao sistema (SEIN, 

BOSTROM, OLFMAN, 1999; SEIN, SANTHANAN, 1999; KANG, SANTHANAN, 2003; 

YU, 2005). Lange-Ros (1999, p.204) afirma, para o caso de processos industriais de melhoria 

contínua, que “as dificuldades em se encontrar uma solução indicam que, para alguns 

problemas, os membros da equipe não podem ser responsabilizados uma vez que estes não 

têm as habilidades para resolvê-los”.  

Outro fator que, segundo Wognum et al. (2004), adiciona complexidade à implementação de 

um ERP é a visão errônea por parte de muitas empresas de que esta se trata de um desafio 

meramente técnico, quando na verdade deveria ser considerada do ponto de vista 

organizacional. Markus e Robey (1988) descrevem em seu artigo sobre TI e mudança 

organizacional o imperativo tecnológico (tecnologia como direcionador mandatório da 

mudança) e o imperativo organizacional (necessidades do negócio como direcionadores). A 

primeira alternativa, sem uma análise criteriosa do contexto onde a empresa está inserida é, 

de acordo com Davenport (2002, p.41) “uma receita muito clara para fazer fracassar o 

alcance dos benefícios em qualquer projeto de ERP”. Segundo o mesmo autor (2002, p.53), a 

instalação do ERP como objetivo fim só se justifica se ela “for condição indispensável para 

que uma empresa possa continuar no seu negócio”.  

Os projetos de implementação de ERP devem ser vistos pelas empresas como oportunidades 

para revisar seus processos e enquadrá-los em uma estrutura lógica e harmonizada. “Ao invés 

da previsível realização de um plano pré-programado, uma implementação é um processo 

dinâmico de adaptação mútua entre a tecnologia e o seu ambiente” (LEONARD-BARTON; 

1988, p.252). 

Além dos fatores já comentados, outros aspectos podem adicionar complexidade à 

empreitada da implementação de um ERP. Wognum et al. (2004) discorrem sobre a 
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característica descontínua de esforços de implementação, o que pode fazer com que os 

ganhos obtidos ao longo de um projeto se percam logo após a sua conclusão por não terem 

sido assimilados pelos usuários do sistema, a eventual falta de recursos humanos para se 

conduzir adequadamente um projeto (em quantidade e qualificação) e por fim sobre 

necessidades técnicas de alto nível de complexidade (arquitetura de TI) que podem 

inviabilizar um projeto.  

 

2.2.3 Fatores de Restrição 

 

“As metodologias de gestão de projetos não garantem sucesso. Elas apenas aumentam as 

possibilidades deste contanto que o objetivo do projeto seja realista e os recursos adequados 

estejam disponíveis para atingir o objetivo” (KERZNER, 2002, p. 126). As restrições de 

recursos podem impactar tempo ou custos, demandando planejamento cuidadoso para serem 

corretamente tratadas. Assim, entende-se ser de importância para este estudo explorar a 

literatura a respeito de restrições e suas formas de gerenciamento.  

Recursos são, de acordo com Gray e Larson (2009, p.235) “pessoas, equipamentos e 

materiais que podem ser solicitados para que algo seja executado”. Como fatores de restrição 

de recursos para empresas em geral, Mahoney e Pandian (1992, p.365) citam “a escassez de 

mão-de-obra, de fatores físicos, de dinheiro, de adequadas oportunidades de investimento e 

de capacidade gerencial”. Penrose (1955), em seu estudo sobre o tamanho e o crescimento 

das firmas, expõe a necessidade de pesquisa e planejamento para o sucesso de projetos de 

expansão e a obrigatoriedade de se ter “capacidade gerencial instalada” na companhia para se 

levar tal expansão a termo. Barney (2001, p. 645) explana que “tal capacidade pode 

demandar um longo período de tempo para ser desenvolvida e pode não estar disponível para 
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aquisição externa imediata, de modo que a oferta deste tipo de recurso pode ser inelástica em 

relação à sua demanda”. Estes fatores restritivos de crescimento da firma podem aplicar-se 

àqueles que influenciam o sucesso de um projeto. 

Gray e Larson (2009) se referem a restrições de tempo como ao período em que os recursos 

poderão estar dedicados a uma determinada atividade ou grupo de atividades e, num sentido 

mais amplo, a uma data em que o projeto deverá entregar o seu resultado final. Dependendo 

do tipo de projeto e das expectativas do cliente, o tempo pode ser um fator de alto impacto e 

alto nível de incerteza, sendo considerado (ATKINSON, 1999) um dos elementos chave a 

serem gerenciados em projetos. Geralmente, os tempos de um projeto e suas restrições são 

explicitados em cronogramas, “os quais são compostos pela sequencia das atividades, suas 

durações, recursos necessários e restrições” (PMBOK, 2008, p. 129). 

Tempo e recursos são fatores de restrição intimamente relacionados em projetos. Mahoney e 

Pandian (1992) chegam a afirmar que o tempo pode ser considerado um tipo de recurso. Gray 

e Larson (2009) classificam os métodos de planejamento de acordo com duas diferentes 

abordagens: em projetos limitados por prazo e projetos limitados por recursos. No primeiro 

caso, os recursos podem ser adicionados para garantir um determinado prazo e em outro se 

aceita uma flexibilidade maior nos prazos para se trabalhar com um volume fixo de recursos. 

Em ambos os casos pode-se ajustar o nível de um, dado que o outro é fixo, para se obter o 

melhor resultado. Há, inclusive, autores (TALBOTT, 1982; NEUMANN, ZIMMERMANN, 

2000) que estudam algoritmos baseados nesses fatores para determinar a relação ótima de 

tempo e recursos dispensados a um projeto. 

Por fim, restrições de custo também são consideradas por diversos autores um aspecto 

influente no resultado do projeto (ROOK, 1986; WEITZ, 1989; REDMILL, 1990) e assim 

necessitam ser levadas em conta quando da análise do mesmo. O montante financeiro 

disponibilizado para a empreitada relaciona-se em geral com os recursos com os quais a 
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empresa poderá contar e assim terá influência na determinação da saída ótima. Como 

componente financeira de um projeto, o não planejamento de custos pode acarretar em fortes 

perdas no resultado da empresa (KPMG, 2002) e em seu fluxo de caixa, o que torna este fator 

quase sempre de alto impacto. Custos em projetos são evidenciados através de orçamentos, 

“os quais compõem os recursos financeiros autorizados para executar o projeto” (PMBOK, 

2008, p. 174).  

Portanto, estes três fatores restritivos, que se relacionam de maneira muito próxima (recursos, 

tempo e dinheiro), impactam de algum modo o nível de sucesso de um projeto. Apesar de 

alguns autores citarem que o sucesso de um projeto não pode ser medido somente pelo 

cumprimento de cronogramas e orçamentos (WATERIDGE, 1997; ATKINSON, 1999), 

pode-se considerar que estes são fatores de grande importância. “Do ponto de vista de 

qualquer cliente, tempo e orçamento são os imperativos de um projeto” (WRIGHT, 1997, 

p.181). Ações de todo tipo, nas quais projetos estão incluídos, podem vir a fracassar por falta 

de recursos, tempo, dinheiro ou uma conjunção desses fatores.  

 

2.2.4 Alinhamento Entre o Sistema e a Organização 

 

Processos de mudança como os introduzidos nas empresas através de novos sistemas 

integrados de gestão podem extrapolar aspectos técnicos e envolver questões humanas e 

organizacionais (WOGNUM et al., 2004; TAMBOVCEVS, 2010; KENETT, LOMBARDO, 

2007). A respeito da mudança organizacional, Wognum et al. (2004, p.243) comentam que 

“alinhar a organização e o sistema implica que as estruturas formal e informal da organização 

interagem com esse sistema e o seu modelo organizacional implícito”. Davenport (2002, 

p.55) ressalta através de sua experiência em muitos projetos de TI que:  



30 
 

 

“Pelo fato de o ERP dever estar intimamente vinculado à estrutura organizacional e à razão de 
existir de uma empresa, torna-se de vital importância que as empresas tenham perfeitamente 
definido o que elas são e em que ponto elas estão antes de se lançarem a um projeto de 
implementação”. 

 

Ao buscar o alinhamento da organização e do sistema, dificuldades podem advir ao projeto 

em função de certas características da estrutura da empresa. Suas estruturas formal e 

informal, as quais podem se definir segundo Anthony e Govindarajan (2001) respectivamente 

como “as relações de autoridade e responsabilidade formais dos executivos, definidas por 

sistemas de controle e por regulamentos e; as formas de comportamento de gestores e o 

relacionamento entre si, definidos por fatores como ética de trabalho, estilo gerencial e 

cultura”, podem não ser compatíveis com o novo sistema por vir, demandando mudança 

organizacional como parte do projeto.  

Estruturas organizacionais contêm em sua essência elementos que, quando não colocados em 

perspectiva, podem se transformar em barreiras intransponíveis à realização de um projeto. 

Hayes (2002, p.105) explana que “organizações são conceituadas como uma coleção de 

circunscrições internas e externas, cada uma possuindo seus objetivos próprios” e que “tal 

visão apresenta as mesmas como arenas políticas nas quais indivíduos e grupos tentam 

influenciar uns aos outros na busca de seus próprios interesses”, o que nos leva a crer que em 

caso de desalinhamento do projeto com os interesses dessas entidades da organização, o 

projeto terá uma forte tendência ao fracasso. 

Tais estruturas podem variar entre grupos de pessoas em projetos diferentes e até mesmo 

entre os diferentes grupos de pessoas envolvidos num mesmo projeto, requerendo múltiplas 

abordagens de alinhamento. Como exemplifica Barley (1986, p.88), “o contexto social, a 

cultura organizacional e outros fatores sociais dos desenvolvedores de sistemas podem diferir 

largamente daqueles dos usuários finais desses sistemas”. Além disso, “tais características da 
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dinâmica organizacional podem fazer com que situações iniciais semelhantes de adoção e 

implementação de uma nova tecnologia direcionem a resultados diferentes devido a 

diferenças humanas e organizacionais” (BARLEY, 1986, p. 89). 

 

2.2.5 Perfis e Responsabilidades 

 

Projetos dependem de pessoas para serem realizados e essas pessoas organizam-se em 

diferentes funções com diferentes responsabilidades, de modo que a ação coordenada entre 

elas produza o efeito esperado. No caso da implementação de ERPs, “este é um evento tão 

significativo que exige uma estrutura organizacional própria” (DAVENPORT, 2002, p. 169). 

Essas pessoas podem atuar diretamente no projeto ou prover suporte externo técnico ou 

gerencial, todas com seu grau de importância. A seguir são descritas algumas dessas funções 

e feitos os enquadramentos em um contexto de implementação de um sistema integrado: 

O gerente de projetos é, de acordo com Gray e Larson (2009), alguém que apesar de fazer 

funções semelhantes à de outros gerentes (planejar, administrar o tempo, motivar, controlar) 

administram equipes em geral criadas por eles próprios, compostas de pessoas não 

necessariamente dedicadas de modo integral à área e não necessariamente funcionárias da 

empresa, conduzindo atividades temporárias e não repetitivas para completar algo num prazo 

determinado.  

Além disso, os autores comentam que tais gerentes, ao invés de administrar processos já 

estabelecidos, participam ativamente da sua criação e têm de lidar com situações peculiares 

como, por exemplo, a supervisão de dissolução das operações quando um projeto termina. Já 

Tessari (2000, p.48) acrescenta que “o gerente de projetos deve assumir vários e diferentes 

papéis, além de realizar um número de atividades de gerenciamento adequadas para 
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encontrar uma especificação de projeto dentro do orçamento e do cronograma”. McCall 

(1979) afirma que entre as atribuições essenciais de um gestor bem sucedido estão: 

 

• Ser capaz de lidar com importantes problemas da organização; 
• Ter controle sobre recursos significativos; 
• Ter habilidade para trazer soluções na medida em que os problemas aparecem; 
• Estar conectado à estrutura central da organização; 
• Não ser facilmente substituível; 
• Ter usado o poder com sucesso no passado. 

 

“O gerente de projetos é um profissional que precisa ter, além de forte conhecimento no 

gerenciamento em si, um alto poder de realização e capacidade de liderar pessoas para atingir 

os objetivos do projeto e equilibrar as restrições do mesmo” (PMBOK, 2004, p. 13). Fischer 

(2011) cita em seu estudo que as empresas esperam do gerente de projetos comportamentos 

como abertura e honestidade com seus interlocutores, motivação, inspiração, criatividade, 

empatia, bom nível cultural, entre outros. “Eles costumam ser estrelas em sua organização e, 

por isso, são bem recompensados” (GRAY, LARSON, 2009, p.10). 

A equipe de projetos é composta por funcionários que irão executar as atividades do projeto, 

analisar e reportar potenciais problemas e que agirão supervisionadas pelo gerente de projeto. 

Podem se dividir, conforme dito por Davenport (2002) em equipes de visão e planejamento e 

equipes de implementação. Gray e Larson (2009) citam que tais equipes podem estar na 

própria estrutura funcional da empresa, estar em uma estrutura separada dedicada totalmente 

ao mesmo ou ainda fazer parte de uma estrutura matricial que de fato é um híbrido dos outros 

dois modelos. Cada um desses modelos possui vantagens e desvantagens e a opção entre 

cada um deles varia de acordo com as particularidades de cada projeto. 

No contexto da implementação de sistemas integrados de gestão, é possível dividir a equipe 

de projeto em dois grupos principais. No primeiro temos os usuários internos, por vezes 
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também chamados de “superusuários” (key users). Davenport (2002, p. 173) comenta que o 

papel dos superusuários durante a implementação: 

 

“é o de determinar de que maneira o sistema afetará seu setor na organização, 
recomendar configuração e detalhes de projeto do sistema, servir como usuários 
‘típicos’ durante as fases de teste e pilotagem do sistema e treinar outros 
empregados com funções semelhantes”. 

 

Adicionalmente, tem-se os consultores ou empresas de consultoria, cuja função é dispor de 

seu profundo conhecimento técnico no sistema e em projetos de implementação de sistemas 

para suportar as atividades do projeto. Além disso, de acordo com Ko, Kirsch e King (2005, 

p.61) “são fundamentais para transmitir o conhecimento necessário aos futuros usuários do 

sistema na implementação do ERP”. Essa transferência de conhecimento possibilitará à 

empresa utilizar melhor o ambiente após a entrada do mesmo em operação. 

Por fim, há as pessoas que não estão alocadas diretamente ao projeto, mas que de certa têm 

participação no mesmo, os quais podem ser divididos em dois grupos. O primeiro deles é 

composto pelos chamados “donos do processo” (process owners), os quais de acordo com 

Davenport (2002, p.172) são as pessoas que “precisam assumir a responsabilidade pela forma 

mediante a qual o processo se adaptará ao sistema”. Segundo o autor, este agente será 

responsável em responder perguntas ao projeto tais como: 

 

• Os lucros devem ser atribuídos por grupos de produtos ou grupos geográficos? 
• Quando os estoques serão dados como pertencendo oficialmente ao cliente? 

Quando remetidos ou quando chegarem ao seu destino? 
 

O que torna os donos de processo essenciais ao sucesso da implementação do sistema 

integrado de gestão é que sem eles, “a empresa gastará um tempo excessivo lutando com 
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decisões que dizem respeito a várias linhas funcionais, pois não haverá gerente funcional 

suficiente bem situado para toma-las” (DAVENPORT, 2002, p.172). 

O segundo grupo é composto pelos patrocinadores (sponsors) do projeto, que em geral são 

membros da alta administração da empresa e cujas atribuições estão, conforme Gray e Larson 

(2009), em participar na obtenção de aprovação e financiamento do projeto, defendê-lo 

quando ele está sob ataque nos altos círculos gerenciais e protegê-lo de interferência 

excessiva. Para estes autores, o patrocinador funciona como uma espécie de “guarda-chuva” 

que abriga o projeto de tempestades que venham a ameaçá-lo durante a sua execução. A alta 

administração de uma empresa têm atribuições que vão muito além de um determinado 

projeto, porém, são essenciais para o sucesso do mesmo, como explicado abaixo por Huq, 

Huq e Cutright (2006, p.82): 

“O compromisso da alta gerência é crítico para processos de reengenharia 
liderados por ERPs. A alta gerência também precisa demonstrar que o esforço de 
mudança é institucional, suportado por necessidades de mercado e não somente 
relacionado a TI”. 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar também que cabe ao patrocinador trabalhar no sentido de 

garantir esse compromisso da alta administração, transformando o projeto em uma iniciativa 

da empresa e não de uma área específica. Davenport (2002, p. 169) acrescenta que “colocar 

um executivo sênior de negócios na função de apoiador, em lugar de um CIO ou de outro 

executivo sênior de TI, faz circular a mensagem de que o projeto de ERP é uma iniciativa de 

negócios e não meramente um projeto de tecnologia”. 

Tem-se também os usuários finais (end users) do sistema, aqueles que irão utilizar o produto 

após a conclusão da implementação do sistema integrado. Estes podem ser considerados em 

última análise os clientes do projeto e como tal, “devem receber treinamento, 

direcionamento, tempo e recursos para aprender sobre o novo sistema e fazer as mudanças 

relevantes em seus processos de negócios” (KIM, KANKANHALLI, 2009, p.579). Atkinson 



35 
 

(1999, p.339) ressalta a importância destes usuários quando afirma que “os quatro mais 

importantes stakeholders em um projeto são o gerente de projeto, a alta administração, a 

equipe de projeto e os clientes”. Por fim, têm-se as áreas de apoio administrativo como 

recursos humanos, compras, manutenção, serviços gerais, entre outras, que provêm apoio aos 

agentes envolvidos no projeto, alem de entidades externas tais como agências 

governamentais, fornecedores, clientes externos e outros tipos de organizações para os quais 

o projeto deverá eventualmente prestar contas. Descritos todos esses perfis que integram a 

estrutura de um projeto de implementação de ERP, é possível resumi-los de forma gráfica 

para facilitar o entendimento da intrincada rede que os une, para isso utilizando-se o 

diagrama de rede elaborado por Gray e Larson (2009, p.318): 

 

 

Figura 1 – Diagrama de rede da estrutura de um projeto. Fonte: Gray e Larson (2009) 
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2.2.6 A Controladoria em Gestão de Projetos 

 

A controladoria surgiu no ambiente empresarial com a missão de “otimizar os resultados 

econômicos da empresa, interagindo com as demais áreas, visando sempre a sua 

continuidade” (BORGES, PARISI, GIL, 2005, p.122). Anthony e Govindarajan (2002) 

afirmam que dentre as funções do Controller estão projetar e operar sistemas de controle, 

preparar relatórios financeiros, preparar e analisar relatórios de desempenho, auxiliar outros 

gestores na interpretação desses relatórios e propor a adequação dos mais variados planos dos 

diversos setores da empresa a um orçamento. Já Frezatti et al. (2009) afirmam que a 

controladoria tem por missão zelar pela eficácia de seu processo de gestão, o que implica 

garantir aos usuários todas as informações necessárias para atingir plenamente seus objetivos.  

Essa visão da controladoria, de analisar, reportar e prover de informação outras esferas da 

empresa, quando comparada às demandas do processo de gerenciamento de projetos, parece 

convergir de certa forma. “Embora as duas áreas – Tecnologia de Informação e Controladoria 

– possuam objetivos e metodologias distintas, a convergência de esforços é direcionada aos 

interesses da continuidade do negócio” (BORGES, PARISI, GIL, 2005, p.124). Mais 

importante, o papel da controladoria não necessiariamente se limita a gestão orçamentária do 

projeto. De acordo com Anthony e Govindarajan (2002), a controladoria pode contribuir no 

gerenciamento de contratos, do fluxo de informações, no planejamento de projetos, na 

avaliação e reporte dos resultados às partes interessadas, na auditoria do projeto, entre outras 

atividades. 
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2.3 Gerenciamento de Risco em Implementação de ERPs 

 

Baseados na discussão levantada até o momento, pode-se considerar que implementações de 

ERP devem ser tratadas como projetos e, como tal, carregam consigo riscos intrínsecos. 

Desse modo, este estudo deverá também abordar de maneira mais aprofundada o conceito de 

risco, os tipos de risco, o conceito de gerenciamento de risco, sua aplicação a projetos em 

geral e especialmente em projetos de ERP, além de abordar a forma como o framework a ser 

estudado (PMBOK) trata o gerenciamento de risco. 

 

2.3.1 Definição de Risco e sua Aplicação a Projetos 

 

Podemos definir risco como sendo “a volatilidade de resultados inesperados, geralmente 

ligados a ativos ou passivos de interesse” (JORION, 1997, p.3). Tessari (2000, p.39) 

acrescenta que “a base para a vida moderna nas áreas de engenharia, finanças, seguros, 

medicina e ciência é o mistério de se viver com riscos”. Gray e Larson (2009, p. 197) 

comentam que "risco é uma condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou 

negativo nos objetivos propostos”. Tatsiopoulos et al. (2003, p.22) afirmam que “riscos são 

incertezas, obrigações e vulnerabilidades que podem causar desvios de um plano definido”. 

Por serem incertos, riscos se baseiam na teoria da probabilidade, a qual segundo Tessari 

(2000, p.39) “é o coração matemático do risco”. O nível ao qual determinado risco pode 

expor uma iniciativa qualquer ao fracasso é, portanto, dado pela sua probabilidade de 

ocorrência e pelo seu impacto. Quanto maior o produto desses dois fatores, maior atenção 

deverá ser dada ao risco. 
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Jorion (1997) explana que o risco pode ser dividido em três tipos, os quais estão relacionados 

abaixo: 

• Os riscos de negócio são aqueles que a organização assume para criar vantagem 
competitiva e valor para os acionistas. Estão relacionados ao mercado no qual a 
empresa opera e incluem inovações tecnológicas, design de produtos e marketing; 

• Os riscos estratégicos resultam de mudanças fundamentais no ambiente político 
ou econômico. Podem incluir mudanças de governo no próprio país onde a 
empresa está ou em outros países, reduções no nível de atividade econômica em 
função de crises recessivas, expropriação e nacionalização de entidades privadas, 
entre outros; 

• Os riscos financeiros estão relacionados a possíveis perdas em mercados 
financeiros. Podem advir de mudanças inesperadas em taxas de juros, câmbio, 
preços de commodities e preços de ações, as quais podem afetar de modo 
significativo os produtos financeiros atrelados a eles. 

 

O autor inclui riscos operacionais como sendo parte da categoria de risco de negócios, 

porém, outros autores tais como Moscadeli (2005, p.40) afirmam que os riscos operacionais 

estão definidos, de acordo com o Grupo de Gerenciamento de Risco (RMG) do comitê da 

Basileia, como sendo “o risco de perda resultante de inadequados ou falhos processos 

internos, pessoas e sistemas ou devido a eventos externos”. Assim, se os riscos de negócio 

surgem quando a empresa se propõe a dar um passo adiante para se colocar em vantagem, os 

riscos operacionais podem surgir a qualquer momento, pois advêm do fato de que a empresa 

simplesmente existe e está em operação. Bhatia (2002) relaciona cinco grupos de eventos que 

podem levar a riscos operacionais: erros de tecnologia, fraudes e roubos, desalinhamento 

legal e regulatório, eventos de segurança e riscos de transação. A partir daí, pode-se citar 

como riscos operacionais falhas de controles internos, de processos de auditoria, contratos 

mal elaborados, erros humanos, acessos não autorizados a sistemas, fraudes, ataques de 

hackers a sistemas, violência urbana, terrorismo, entre outros. 

Uma vez que o risco de uma atividade pode ser potencialmente danoso ao alcance dos 

objetivos de uma empresa, torna-se consenso que o mesmo deve ser gerenciado. Nesse 

contexto, o gerenciamento de risco pode ser definido como “algo que provê ferramentas 

adequadas para balancear os conflitos inerentes em se explorar as oportunidades por um lado 
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e evitar perdas, acidentes e desastres, por outro” (AVEN, 2011, p.719). Interpolando esse 

conceito para projetos, Gray e Larson (2009, p.197) especificam que: 

 

“Com o gerenciamento de riscos tenta-se reconhecer e gerenciar os problemas 
potenciais e inesperados que podem ocorrer quando o projeto é implementado. O 
gerenciamento de risco identifica o maior número de elementos de risco possível 
(o que pode sair errado), minimiza esses impactos (o que pode ser feito sobre o 
evento antes de o projeto iniciar), gerencia respostas a esses eventos que se 
materializam (planos de contingência) e fornece fundos de contingência para 
cobrir eventos de risco quando esses de fato acontecem”. 

 

Riscos também são aspectos muito importantes quando se trata de projetos de ERPs. “Uma 

razão frequentemente citada em qualquer falha em projetos de implementação de softwares é 

que seus gerentes não avaliam e não gerenciam apropriadamente os riscos envolvidos nesses 

projetos” (ALOINI, DULMIN, MININNO, 2007, p.548). Por isso, há uma extensa literatura 

que trata especificamente do gerenciamento de risco neste tipo de projeto. Abordagens como 

as definidas em Bandyopadhyay, Mykytyn e Mykytyn (1999, p. 437) identificam como os 

passos mais importantes para o gerenciamento de risco: “identificação do risco, análise do 

risco, medidas de redução do risco e monitoramento do risco”. O framework de 

gerenciamento de risco (ERM) do COSO (COSO, 2004, p.23) inclui itens como “preparação 

do ambiente interno, definição de objetivos em relação ao risco e informação e comunicação 

do risco”.  

Com relação aos fatores de risco, a revisão de literatura feita por Aloini, Dulmin e Mininno 

(2007, p.552-555) levanta, como principais causadores de falhas em projetos envolvendo 

ERPs, os seguintes itens: 
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• Seleção inadequada do ERP; 
• Habilidades e conhecimentos fracos dos membros da equipe de projeto; 
• Pouco envolvimento da alta administração; 
• Ineficiência do sistema de comunicação; 
• Pouco envolvimento dos usuários-chave; 
• Treinamento e instrução inadequados; 
• Arquitetura de TI complexa e número excessivo de módulos implantados; 
• Reengenharia de processos mal conduzida; 
• Má-conduta gerencial; 
• Técnicas de gerenciamento de projetos não eficazes; 
• Gerenciamento de mudança inadequado; 
• Gerenciamento dos sistemas legados inadequado; 
• Serviços de consultoria não efetivos; 
• Liderança fraca; 
• Capacidade técnica do ERP mal avaliada; 
• Difícil manutenção do sistema; 
• Suporte inadequado após a implementação; 
• Planejamento estratégico relacionado ao ERP não efetivo; 
• Planejamento financeiro do projeto mal avaliado. 

 

Frameworks como o PMBOK, com seu ferramental desenvolvido com base nas melhores 

práticas em gerenciamento de projetos, podem auxiliar uma empresa que se encontra em um 

projeto deste tipo a mitigar os riscos acima listados. Deste modo, o mesmo será utilizado 

como modelo de referência para este estudo. 

 

2.4 Frameworks de Gerenciamento de Projetos e Riscos 

 

Esta seção irá descrever o modelo a ser utilizado no estudo como comparativo às práticas de 

gestão adotadas na empresa objeto deste estudo: O PMBOK (Project Management Book of 

Knowledge), o guia de referência em gerenciamento de projetos produzido pelo PMI (Project 

Management Institute). As proposições deste framework poderão fornecer um material de 

referência a ser utilizado no estudo de caso. 
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2.4.1 PMBOK 

 

O guia do conhecimento em gerenciamento de projetos, ou PMBOK, é o resultado do trabalho 

de uma série de especialistas que trabalharam conjuntamente entre 1981 e 1987 sob a 

supervisão do instituto de gerenciamento de projetos, ou PMI, “para capturar em um 

documento o conhecimento aplicado ao gerenciamento de projetos” (PMBOK, 2008, p. 360). 

Desde sua elaboração, o mesmo já passou por atualizações e atualmente encontra-se em sua 

quarta edição, sendo considerado por muitos estudiosos (REICH, WEE, 2006; 

OKABAYASHI, BRUNO, SBRAGIA, 2008; ZWIKAEL, 2009; BREWER, STRAHORN, 

2012) a referência mais utilizada em gerenciamento de projetos. 

O PMBOK é composto de 42 processos, os quais se dividem basicamente em 9 áreas de 

conhecimento, as quais podem se distribuir em 5 grandes grupos de processos. Estas áreas de 

conhecimento e grupos de processos formam uma matriz, na qual os processos se encaixam 

em suas respectivas células. A figura a seguir permite uma visão mais clara da forma como 

estes processos estão distribuídos: 
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Grupo de Processos 

de Iniciação

Grupo de Processos 

de Planejamento

Grupo de Processos 

de Execução

Grupo de Processos 

de Monitoramento e 

Controle

Grupo de Processos 

de Encerramento

4. Gerenciamento da 

Integração do Projeto

4.1 Desenvolver o 

termo de abertura do 

projeto

4.2 Desenvolver o 

plano de 

gerenciamento do 

projeto

4.3 Orientar e 

gerenciar a execução 

do projeto

4.4 Monitorar e 

controlar o trabalho 

do projeto

4.5 Realizar o 

controle integrado de 

mudanças

4.6 Encerrar o projeto 

ou fase

5. Gerenciamento do 

Escopo do Projeto

5.1 Coletar os 

requisitos

5.2 Definir o escopo

5.3 Definir a EAP

5.4 Verificar o escopo

5.5 Controlar o 

escopo

6. Gerenciamento do 

Tempo no Projeto

6.1 Definir as 

atividades

6.2 Sequenciar as 

atividades

6.3 Estimar os 

recursos das 

atividades

6.4 Estimar as 

durações das 

atividades

6.5 Desenvolver o 

cronograma

6.6 Controlar o 

cronograma

7. Gerenciamento 

dos Custos do Projeto

7.1 Estimar os custos

7.2 Determinar o 

orçamento

7.3 Controlar os 

custos

8. Gerenciamento da 

Qualidade do Projeto

8.1 Planejar a 

qualidade

8.2 Realizar a garantia 

da qualidade

8.3 Realizar o 

controle da 

qualidade

9. Gerenciamento 

dos Recursos 

Humanos do Projeto

9.1 Desenvolver o 

plano de recursos 

humanos

9.2 Mobilizar a 

equipe do projeto

9.3 Desenvolver a 

equipe do projeto

9.4 Gerenciar a 

equipe do projeto

10. Gerenciamento 

das Comunicações do 

Projeto

10.1 Identificar as 

partes interessadas

10.2 Planejar as 

comunicações

10.3 Distribuir as 

informações

10.4 Gerenciar as 

expectativas das 

partes interessadas

10.5 Reportar o 

desempenho

11. Gerenciamento 

dos Riscos do Projeto

11.1 Planejar o 

gerenciamento dos 

riscos

11.2 Identificar os 

riscos

11.3 Realizar a análise 

qualitativa dos riscos

11.4 Realizar a análise 

quantitativa dos 

riscos

11.5 Planejar as 

respostas aos riscos

11.6 Monitorar e 

controlar os riscos

12. Gerenciamento 

das Aquisições do 

Projeto

12.1 Planejar as 

aquisições

12.2 Conduzir as 

aquisições

12.3 Administrar as 

aquisições

12.4 Encerrar as 

aquisições

Áreas de 

Conhecimento

Grupo de Processos de Gerenciamento de Projetos

 

Quadro 1 – Mapeamento de grupos de processos de gerenciamento de projetos e áreas de conhecimento. Fonte: PMBOK (2008, p.43) 
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A área de conhecimento 11 é aquela que trata do gerenciamento dos riscos do projeto, sendo a 

mais relevante do PMBOK para os propósitos deste estudo. Esta contém 6 processos, os quais 

são detalhados abaixo (PMBOK, 2008, p. 273): 

 

• Planejar o gerenciamento dos riscos: O processo de definição de como conduzir 
as atividades de gerenciamento de riscos de um projeto; 

• Identificar os riscos: O processo de determinação dos riscos que podem afetar o 
projeto e de documentação de suas características; 

• Realizar a análise qualitativa dos riscos: O processo de priorização dos riscos para 
análise ou ação adicional através da avaliação e combinação de sua probabilidade 
de ocorrência e impacto; 

• Realizar a análise quantitativa dos riscos: O processo de analisar numericamente 
o efeito dos riscos identificados, nos objetivos gerais do projeto; 

• Planejar as respostas aos riscos: O processo de desenvolvimento de opções e 
ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do 
projeto; 

• Monitorar e controlar os riscos: O processo de implementação de planos de 
respostas aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento 
dos riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação da eficácia dos 
processos de tratamento dos riscos durante todo o projeto. 

 

Dentro de cada um desses processos, podem ser observadas as entradas ou condições pré-

existentes para que o processo possa ser executado, ferramentas e técnicas a serem utilizadas 

durante a execução e as saídas ou produtos que cada processo deverá entregar. A figura 

abaixo lista estas entradas, ferramentas, técnicas e saídas dentro do grupo de gerenciamento 

de risco do PMBOK: 
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Figura 2 – Visão geral do gerenciamento de riscos do projeto. Fonte: PMBOK (2008, p.274) 

 

Com relação à utilização de tais ferramentas do PMBOK, o estudo de Raz e Michael (2001) 

levantou aquelas que foram consideradas por vários gerentes de projetos de tecnologia como 

sendo as de maior contribuição para o gerenciamento de risco. Entre estas ferramentas podem 

ser citadas avaliações de impacto dos riscos, categorização de riscos, relatórios de tendências, 

avaliação dos dados de qualidade dos riscos, entre outros.  

Sobre o papel da área de conhecimento do PMBOK relacionada a risco em projetos, Zwikael 

(2009), após estudo envolvendo 783 projetos, sendo destes 241 de desenvolvimento e 

implementação de software, concluiu que a área de conhecimento relacionada a risco é a 
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segunda mais importante na determinação do sucesso de um projeto, considerando-se a 

definição de sucesso como o atendimento de requisitos de custo, prazo, escopo e satisfação do 

cliente. Apesar disso, o autor encontrou uma baixa utilização do ferramental de 

gerenciamento de risco, principalmente devido “a necessidade de um grande envolvimento 

dos gerentes funcionais na identificação de riscos e ao encaixe informal de processos de 

gerenciamento de riscos em outras áreas de conhecimento do guia, tais como estimativas de 

duração das atividades e adição de margens de segurança para atividades de alto risco” 

(ZWIKAEL, 2009, p. 99). 
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3 Metodologia 

 

3.1 A Abordagem 

 

A abordagem metodológica proposta para este trabalho foi a de realizar uma pesquisa 

descritiva quanto aos seus objetivos, uma vez que o tema aqui apresentado procurou verificar 

a aderência das práticas de gerenciamento de riscos em um projeto específico ao que 

preconiza um framework reconhecido como referência no assunto. Beuren (2010, p. 81) 

explica que, “no contexto apresentado, descrever significa identificar, relatar, comparar, entre 

outros aspectos”, de modo que a pesquisa descritiva mostra-se adequada para este estudo.  

Com relação aos procedimentos, foi proposto um estudo de caso único a fim de se verificar: 

 

1. Se as técnicas e ferramentas para a gestão de riscos apresentadas pelo PMBOK 
foram utilizadas para a gestão dos riscos do projeto em questão; 

2. Em que extensão as mesmas foram utilizadas, o grupo de técnicas e ferramentas 
predominantes e o porquê da sua utilização; 

3. Os grupos de técnicas e ferramentas de gestão de riscos ignoradas pelo projeto e a 
razão pela não adoção, e;  

4. Se haviam técnicas e ferramentas utilizadas na gestão de riscos do projeto não 
descritas no framework citado e o porquê da sua adoção. 

 

A necessidade dessas verificaçoes baseia-se nas afirmações das premissas deste trabalho, de 

que um projeto cujos riscos são gerenciados através do uso de técnicas consagaradas em um 

framework de referência apresentam em geral resultados melhores que aqueles sem a adoção 

dessas técnicas. Esse tipo de estudo comparativo também foi observado em outros trabalhos 

da área (RAZ, MICHAEL, 2001; REICH, WEE, 2006; OKABAYASHI, BRUNO, 

SBRAGIA, 2008; ZWIKAEL, 2009; TAMBOVCEVS, 2010; BREWER, STRAHORN, 

2012), de modo que este pode ser considerado um bom caminho para conduzir este estudo de 

caso. 
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De acordo com Yin (2003, p.19) estudos de caso “representam a estratégia preferida quando 

se colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem pouco controle 

sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em 

algum contexto da vida real”. Além disso, “estudos de caso têm grande foco na compreensão 

de processos decisórios” (YIN, 2003, p. 31), o que se mostra adequado para o objetivo de 

entender as razões em se adotar ou não determinadas técnicas ou ferramentas durante a 

implementação do ERP. O estudo de caso único também foi considerado por se tratar este 

projeto de uma rara oportunidade de se acompanhar a implementação de um sistema integrado 

em substituição a centenas de sistemas legados operando em mais de 40 unidades industriais 

de uma empresa de grande porte, de uma única vez.  

Com relação à abordagem do problema, esta pesquisa demonstrou um caráter qualitativo uma 

vez que o gerenciamento de risco em um projeto de implementação de um ERP é algo que 

envolve a interação de variáveis técnicas, humanas e organizacionais (TATSIOPOULOS et 

al., 2003; WOGNUM et al., 2004), a qual demanda uma análise mais profunda que a 

fornecida por um estudo quantitativo. 

  

3.2 A Empresa 

 

A empresa estudada é uma multinacional industrial de grande porte do setor químico, a qual 

se situa entre as líderes de seu setor no Brasil e globalmente, fatura no país em torno de R$ 

600 milhões anuais e possui em torno de 1.000 funcionários, os quais estão alocados em mais 

de 10 diferentes unidades federativas. Esta companhia finalizou recentemente a 

implementação de um sistema integrado de gestão (ERP), o qual figura entre os líderes de 

mercado. Esta implementação foi um projeto mundial da companhia e a subsidiária brasileira 
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foi escolhida como uma das primeiras a receber o projeto. O ERP controla as atividades 

operacionais da empresa desde o final do ano passado e está em fase de estabilização no 

momento.  

Havia uma estrutura própria responsável pela condução deste projeto, a qual era independente 

das outras áreas da subsidiária brasileira e reportava-se administrativamente ao CEO regional 

(responsável pela América do Sul) e funcionalmente à área de TI global na matriz. A estrutura 

local era composta por um gerente de projeto, responsável em última instância por todas as 

atividades do mesmo, um gerente técnico responsável pelos desenvolvimentos e 

configurações e pelo relacionamento com as empresas de consultoria, um gerente de 

integração responsável pela gestão do orçamento, cronograma e pelo alinhamento entre as três 

principais frentes do projeto (logística, vendas e finanças), coordenadores responsáveis por 

cada frente e, em cada uma delas, um time de especialistas e consultores. Além disso, havia 

áreas de suporte técnico, coleta e tratamento de dados, de suporte administrativo e de 

gerenciamento de mudança, com um total de aproximadamente 70 pessoas dedicadas 

exclusivamente ao projeto e distribuídas de acordo com o organograma abaixo: 

 

Figura 3 – Organograma da área da empresa dedicada ao projeto. Fonte: adaptado da documentação do projeto. 
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3.3 A Coleta de Dados 

 

Este estudo de caso coletou informações a partir de entrevistas com membros da equipe local 

e global do projeto, entre eles os gerentes de projeto e integração, além de alguns 

coordenadores funcionais e técnicos das frentes principais e alguns responsáveis pelos 

processos de suporte, totalizando 10 pessoas e aproximadamente 370 minutos de conversas 

gravadas. Estas entrevistas foram coletadas no período imediatamente posterior à entrada do 

sistema em produção, o que por um lado garantiu a lembrança ainda recente dos entrevistados 

acerca dos fatos do projeto, mas por outro lado limitou o tempo das entrevistas em virtude da 

agenda ocupada dessas pessoas em uma fase crítica da implementação do sistema. Foi 

avaliada a forma como cada entrevistado participou do processo de planejamento, 

identificação, análise, resposta, monitoramento e controle dos riscos, além de sua percepção 

acerca do nível de qualidade praticado no gerenciamento de riscos do projeto, dos pontos 

fortes e pontos a melhorar relativos a este aspecto da implementação. Neste contexto, a forma 

de entrevista semiestruturada se apresentou como uma boa opção, uma vez que esta parte de 

um roteiro básico e acrescenta novas questões com o desenrolar da entrevista (BEUREN, 

2010).  

Além disso, houve a coleta de documentos relacionados ao projeto, desde os relativos ao seu 

planejamento inicial até ao início da operação e estabilização do sistema integrado, com 

enfoque nas informações relevantes para o gerenciamento de riscos neste período. Após a 

coleta dos primeiros grupos de documentos, iniciou-se um primeiro contato com os mesmos 

através do que Bardin (2011) chama de “leitura flutuante”. A autora explica que esta “consiste 

em estabelecer contato com os documentos a analisar e em conhecer o texto deixando-se 

invadir por impressões e orientações” (BARDIN, 2011, p.126). Após a leitura de todo o 

material disponibilizado para a pesquisa, foram feitas triagens com o intuito de se excluir 
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documentos não relacionados ao tema estudado, documentos duplicados ou documentos 

incompletos. Esta triagem teve como objetivo garantir que a documentação cumpria com os 

critérios mínimos para serem admitidos para análise de conteúdo, os quais de acordo com 

Bardin (2011) são: 

 

• Exaustividade: não deixar de fora nenhuma informação relevante; 
• Representatividade: a informação representa o universo a ser estudado; 
• Homogeneidade: os documentos obedecem a critérios precisos de escolha e não 

apresentam demasiada singularidade fora desses critérios; 
• Pertinência: os documentos correspondem ao objetivo que suscita a análise 

 

 

Após a triagem foram selecionados 33 documentos, sendo 3 atas de reunião, 8 planilhas de 

controle, 9 comunicados e 13 e-mails. Yin (2003) considera as fontes de evidências citadas 

(entrevistas e documentos) como importantes para a condução de um estudo de caso. Além 

disso, algumas pesquisas relacionadas à implementação de ERPs (TATSIOPOULOS et al., 

2003; HUQ, HUQ, CUTRAIGHT, 2006; OKABAYASHI, BRUNO, SBRAGIA, 2008; 

MYRETEG, 2010) também utilizaram estas fontes de evidências para atingir seus objetivos, 

podendo-se inferir que entrevistas e análise de documentos podem fornecer, em conjunto, a 

informação necessária para se avaliar o papel das ferramentas de gerenciamento de riscos 

providas pelo PMBOK no contexto deste projeto específico. 

 

3.3.1 Protocolo de Estudo de Caso 

 

No intuito de se ter em mãos um bom guia para a coleta dos dados, optou-se neste estudo pela 

criação, antes do início dos trabalhos de campo, de um protocolo de estudo de caso, o qual 

está disponível integralmente no apêndice II. Segundo Yin (2003, p.106), “o protocolo é uma 
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maneira importante de aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e se destina a 

orientar o investigador na realização da coleta de um caso único”. O mesmo foi organizado 

em três partes principais: 

 

1. Procedimentos: Definem de que forma foi feito o acesso ao local, aos dados da 

pesquisa e às pessoas envolvidas, os documentos elegíveis para coleta e as pessoas a 

serem entrevistadas. Além disso, delimitou quais atividades foram observadas no dia-

a-dia do projeto, quem atuou no processo de investigação, como os dados foram 

revisados e armazenados.  

2. Roteiro de entrevistas: Define uma linha mestra para a elaboração das perguntas aos 

entrevistados, a qual foi utilizada como ponto de partida para as entrevistas 

semiestruturadas e para garantir a manutenção do entrevistado no foco da pesquisa. O 

roteiro foi subdivido em 6 grupos principais, cada um deles relacionado a um grupo de 

gerenciamento de risco do PMBOK (planejamento, identificação, análise qualitativa, 

análise quantitativa, respostas e monitoramento/controle), além de um grupo de 

perguntas mais amplas para captar a percepção do entrevistado acerca da gestão de 

risco do projeto como um todo.  

3. Plano de análise e elaboração do estudo de caso: Descreve como os dados coletados 

foram analisados e a forma como os mesmos foram reportados dentro do estudo. 

 

3.3.2 Perfil dos Entrevistados 

 

Os 10 entrevistados possuem perfis diversos e exercem funções bastante distintas no projeto 

estudado. Cada um dos entrevistados forneceu relatos de sua vivência no projeto, sua própria 
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abordagem à questão dos riscos e sua opinião sobre a forma como a gestão de riscos foi 

conduzida.  

Conforme previsto no acordo de confidencialidade ratificado para este estudo, os nomes dos 

entrevistados foram ocultos e seus cargos tiveram sua descrição resumida. Neste estudo, eles 

foram divididos em três grupos principais: funcionários do négócio ou business (iniciados 

com “B”), que são funcionários de outras áreas da empresa que interagiram com o projeto de 

alguma forma ou foram deslocados temporariamente para o mesmo; funcionários do time de 

projeto (iniciados com “P”), contratados para o projeto ou com dedicação exclusiva a ele; 

funcionários globais (iniciados com “G”) que trabalharam no projeto, mas faziam parte da 

estrutura global da empresa e ficavam sediados na matriz. A tabela a seguir detalha o perfil de 

cada um dos entrevistados: 

 

Entrevistado Função no Projeto Abrangência da função Idade
Tempo na 
Empresa 
Estudada

Tempo de 
Carreira

Tempo no 
projeto

Nº de empresas 
em que trabalhou

Experiência em 
outros projetos

B1 Process Owner  Local Local (Brasil) 47 8 22 1 5 SIM
B2 Process Owner  Local Regional (América do Sul) 50 26 30 2 3 SIM
B3 Key User Local (Brasil) 30 2 14 0,5 4 SIM
G1 Process Owner  Global Global 35 3 12 3 4 SIM
G2 Process Owner  Global Global 50 20 20 3,5 1 SIM
P1 Lider de Suporte Local (Brasil) 40 13 21 3 3 NÃO
P2 Lider de Frente (Técnico) Local (Brasil) 35 3 14 3,5 4 SIM
P3 Lider de Frente (Funcional) Local (Brasil) 48 20 35 3 10 SIM
P4 Gerente de Projeto Regional (América do Sul) 49 10 27 3,5 5 SIM
P5 Gerente de Integração Regional (América do Sul) 37 17 17 3,5 2 SIM

Anos

 

Tabela 1 – Perfis dos entrevistados. Fonte: preparado pelo autor. 

 

De acordo com tais informações, pode-se afirmar que se trata de um grupo experiente, com 

média de idade superior a 40 anos, tempo médio de carreira superior a 20 anos e bastante 

tempo na empresa estudada, com média superior a 10 anos nos grupos de business e projeto. 

Além disso, são pessoas que em sua maioria ocupam posições de liderança na empresa e no 

projeto, com bastante acesso a informações acerca destes e um escopo de trabalho que os 

permite participar do processo decisório.  
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3.4 Formatação de Dados 

 

Uma vez tendo coletado os dados necessários ao estudo de caso, procedeu-se a sua 

formatação para uma melhor efetividade do processo de análise. Todas as entrevistas, 

gravadas através de um dispositivo eletrônico de gravação de audio, foram integralmente 

transcritas, gerando ao todo 108 páginas de material e um total de 51.603 palavras. Das 10 

entrevistas, 3 foram em lingua inglesa e transcritas por um especialista, professor de lingua 

inglesa e nativo no idioma, para garantir a qualidade da informação. As entrevistas, 

juntamente com todo o restante da documentação, foram importadas para o software de 

tratamento de dados NVIVO, o qual “foi projetado para facilitar o uso de técnicas qualitativas 

para organizar, analisar e compartilhar dados” (NVIVO, 2013, p.5). 

  

3.4.1 Categorias de Conteúdo 

 

Cada uma das fontes de dados foi integralmente revisada e as referências de seu conteúdo 

foram assignadas a diferentes categorias de conteúdo. Foi considerado como “referência” todo 

agrupamento mínimo de palavras ou frases que tivessem sentido lógico e cujo conteúdo 

remetessem ao tema estudado. Esta técnica de identificação é citada por alguns autores 

(HARRIS, 1981; BARDIN, 2011) como sendo bastante útil em estudos qualitativos. A 

definição das categorias de conteúdo foi feita com base nos achados dos estudos citados no 

referencial teórico desta pesquisa, sendo estas relacionadas a diferentes aspectos da gestão de 

riscos de projetos, tais como os aspectos humanos, técnicos e organizacionais.  

Desse modo, diferentes referências foram agrupadas nas suas respectivas categorias de 

conteúdo, seja pela ocorrência de palavras ou expressões semelhantes, seja por semelhança de 
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conteúdo entre esses trechos. Ao todo foram criadas 52 categorias, divididas em dois grandes 

grupos: “contribuições”, com caratér positivo, ou seja, que auxiliaram a gestão de riscos do 

projeto (18 categorias) e “limitadores”, com caráter negativo e que a prejudicaram (34 

categorias). Os quadros abaixo mostram as categorias criadas para cada grupo: 

Ações do Time Gerencial Montagem de Estrutura de Suporte
Acompanhamento Regular das Ações Plano de Comunicação
Alternativas ao Sistema (Workaround ) Plano de Treinamento
Aperfeiçoamento do Sistema Simulação Prévia do Ambiente
Apoio do Time Global Soluções de Mitigação
Compartilhamento de Informação Uso de Especialistas Externos
Controle dos Prazos de Corte Uso de Metodologias de Gestão de Projetos
Discussão de Riscos Identificados Validação Prévia do Sistema
KPIs  p_Pontos Críticos Validação Prévia dos Dados

Categorias (Grupo "Contribuíções")

 

Quadro 2 – Lista de Categorias (grupo “Contribuíções”). Fonte: extraído do NVIVO e preparado pelo autor. 

Atraso na definição do modelo global Limitação de Recursos
Burocracia Limitação de Tempo
Complexidade Limitação Técnica
Comportamento_Resistência Mapeamento Incompleto
Comunicação Ineficiente Medição pobre_simplificada
Controle Ineficiente Mudança de Gestão
Descompasso Entre as Frentes Muitos Níveis Hierárquicos
Efeitos na Operação Não Atualização dos Riscos
Estrutura Confusa Não consideração dos aspectos do país
Falta de Experiência Não envolvimento de pessoas chave
Falta de ferramental de suporte Não utilização prática das metodologias
Impacto na operação Número excessivo de riscos mapeados
Indefinição de Escopo Preparação do Negócio
Informalidade Prioridades Diferentes
Integração Local_Global Problemas com Dados Mestre
Integração Projeto_Negócio Soluções ad_hoc
Limitação de Custo Tolerância excessiva ao risco

Categorias (Grupo "Limitadores")

 

Quadro 3 – Lista de Categorias (grupo “Limitadores”). Fonte: extraído do NVIVO e preparado pelo autor. 

Com base na atribuíção dos diversos fragmentos de informação advindos de toda a 

informação coletada a estas categorias, pôde-se extraír o encadeamento das ações de 

gerenciamento de riscos e a percepção geral dos envolvidos na empreitada, através de um 

processo de análise. 
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3.4.2 Grupos de Gerenciamento de Risco como Subdivisões dos Grupos 

“Contribuíções” e “Limitadores” 

  

Algo relevante constatado durante a execução desta pesquisa foi a necessidade de se segregar 

as referências extraídas das entrevistas e material de apoio conforme cada um dos 6 grupos de 

gerenciamento de riscos do PMBOK (planejamento, identificação, análise qualitativa, análise 

quantitativa, respostas e monitoramento/controle). Isto foi possível devido ao fato de, na 

elaboração do protocolo de estudo de caso, ter sido feita a separação de cada grupo de 

perguntas conforme os grupos de gerenciamento de risco, de modo que a referência foi 

atribuida a cada uma dessas subdivisões conforme a pergunta a que estava respondendo na 

entrevista ou o tópico que estava tratando nos materiais de apoio. Devido à constatação de que 

não se fez, neste projeto, um uso significativo de ferramentas quantitativas de análise, optou-

se por juntar os grupos “análise qualitativa” e “análise quantitativa” em um único grupo 

chamado “análise”. Além disso, muitos desses trechos tinham uma conotação mais 

generalizada a respeito do gerenciamento de riscos do projeto, não sendo possível sua 

alocação satisfatória em nenhuma destas categorias. Para não perder a riqueza desta 

informação, optou-se pela criação de um grupo adicional, chamado “linhas gerais”. Assim, as 

referências foram agrupadas em planejamento, identificação, análise, resposta, 

monitoramento/controle e linhas gerais. 

 

3.4.3 Atribuição de Informação aos Grupos de Gerenciamento de Risco 

 

Após a atribuíção das referências a cada uma das 52 categorias definidas no tópico 3.4.1, cada 

categoria foi vinculada a um grupo de gerenciamento de riscos de acordo com seu conteúdo. 
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Ao final do processo de atribuíção das referências às categorias, gerou-se um total de 497 

referências, sendo 147 atribuídas ao grupo de contribuíções e 350 ao grupo de limitadores. As 

tabelas abaixo mostram as categorias de cada grupo (“contribuíções” e “limitadores”) e o 

número de referências atribuído a cada uma delas. Tabelas separadas para cada grupo de 

gerenciamento de risco (planejamento, identificação, análise, resposta, 

monitoramento/controle e linhas gerais) podem ser verificadas no apêndice III. 

 

Categoria Nº de Referências % das Referências
Ações do Time Gerencial 22 15,0%
Montagem de Estrutura de Suporte 21 14,3%
Plano de Comunicação 14 9,5%
Plano de Treinamento 12 8,2%
Validação Prévia dos Dados 12 8,2%
Uso da Metodologias de Gestão de Projetos 12 8,2%
Validação Prévia do Sistema 10 6,8%
KPIs p_pontos críticos 8 5,4%
Alternativas ao Sistema (Workaround) 8 5,4%
Apoio do Time Global 7 4,8%
Controle dos prazos de corte 4 2,7%
Uso de Especialistas Externos 4 2,7%
Simulação Prévia do Ambiente 4 2,7%
Compartilhamento de Informação 3 2,0%
Aperfeiçoamento do sistema 2 1,4%
Acompanhamento Regular das Ações 2 1,4%
Soluções de Mitigação 1 0,7%
Discussão de Riscos Identificados 1 0,7%

Total de Referências 147 100,0%

Contribuíções da Gestão de Risco
Análise Consolidada

 

Tabela 2 – Atribuíção de referências às categorias (grupo “Contribuíções”). Fonte: extraído do NVIVO e preparado pelo autor. 
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Categoria Nº de Referências % das Referências
Preparação do Negócio 48 13,7%
Não consideração dos aspectos do país 32 9,1%
Limitação de Tempo 25 7,1%
Integração Projeto_Negócio 21 6,0%
Prioridades Diferentes 19 5,4%
Atraso na definição do modelo global 17 4,9%
Não utilização prática das metodologias 15 4,3%
Integração Local_Global 15 4,3%
Problemas com Dados Mestre 15 4,3%
Comunicação Ineficiente 13 3,7%
Indefinição de Escopo 11 3,1%
Não envolvimento de pessoas chave 11 3,1%
Limitação Técnica 9 2,6%
Estrutura Confusa 8 2,3%
Falta de Experiência 8 2,3%
Descompasso Entre as Frentes 8 2,3%
Limitação de Custo 8 2,3%
Comportamento_Resistência 7 2,0%
Complexidade 7 2,0%
Mudança de Gestão 7 2,0%
Não Atualização dos Riscos 7 2,0%
Tolerância excessiva ao risco 6 1,7%
Informalidade 6 1,7%
Mapeamento Incompleto 5 1,4%
Burocracia 4 1,1%
Soluções ad_hoc 4 1,1%
Muitos Níveis Hierárquicos 3 0,9%
Limitação de Recursos 3 0,9%
Efeitos na Operação 2 0,6%
Impacto na operação 2 0,6%
Medição pobre_simplificada 1 0,3%
Número excessivo de riscos mapeados 1 0,3%
Controle Ineficiente 1 0,3%
Falta de ferramental de suporte 1 0,3%

Total de Referências 350 100,0%

Limitadores da Gestão de Risco
Análise Consolidada

 

Tabela 3 – Atribuíção de referências às categorias (grupo “Limitadores”). Fonte: extraído do NVIVO e preparado pelo autor. 
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3.5 A Análise de Dados 

 

A informação formatada e distribuída nas suas respectivas categorias e grupos foi submetida à 

técnica de análise de conteúdo, a qual segundo Bardin (2011) corresponde a um conjunto de 

técnicas de análise documental com o objetivo de extrair desses documentos informações que 

permitam explorar determinado assunto, fazer inferências ou testar hipóteses. No caso 

específico deste estudo, procurou-se utilizar principalmente os recursos de recorte e 

reagrupamento de informação, os quais “permitem ao pesquisador uma maior aproximação 

com o sentido do conteúdo, já que a criação de unidades de análise se faz com base na 

compreensão do seu conteúdo” (PEREZ, 2006, p.103). Ainda segundo o autor, unidades de 

análise são “palavras, expressões, frases ou enunciados que se referem a temas que serão 

avaliados em função de sua situação no conteúdo e em relação a outros elementos aos quais 

estão ligados, dando-lhes sentido e valor”. 

 

3.5.1 Análise de Agrupamento das Categorias 

 

Conforme detalhado anteriormente, houve a necessidade de se criar um elevado número de 

categorias durante a codificação das fontes de informação. Isto foi devido a grande 

diferenciação entre as fontes (entrevistados com perfis e cargos diferentes, documentos de 

fases diferentes do projeto e com públicos-alvo diferentes). Assim, com o intuito de se 

reduzir esse número após o processo de atribuíção e facilitar a análise e discussão posterior 

dos resultados, foi feita uma análise de agrupamentos para se reduzir o número de categorias 

sem perder a qualidade da informação, o quanto fosse possível. De acordo com Hair et al. 

(2009), a análise de agrupamentos agrega objetos com base nas características que estes 
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possuem e, diferentemente da análise fatorial, a qual agrupa os elementos com base em 

padrões de variação (correlação) nos dados, esta agrupa os elementos baseados na distância 

(proximidade) entre eles. 

 

3.5.1.1 Definição dos Grupos para Medição de Similaridade 

 

“A questão de tamanho amostral em análise de agrupamentos não se relaciona com quaisquer 

problemas de inferência estatística. Em vez disso, deve ser grande o bastante para fornecer 

suficiente representação de pequenos grupos dentro da população e representar a estrutura” 

(HAIR et al, 2009, p.439). Trata-se, portanto, de um processo mais subjetivo, o qual deve 

levar em consideração o conhecimento do pesquisador acerca dos dados a serem tratados. 

Após análisar a natureza dos dados coletados para o estudo, decidiu-se que a análise de 

agrupamento seria feita para cada grupo de riscos do PMBOK, ou seja, as referências 

alocadas ao grupo de, por exemplo, planejamento de riscos, seriam separadas daquelas 

alocadas ao grupo de identificação de riscos, e assim por diante. Do mesmo modo, as 

referências do grupo de “contribuíções” foram separadas daquelas do grupo de “limitadores”, 

devido a sua conotação oposta. Desse modo, os grupos a serem submetidos a análise de 

agrupamentos foram definidos conforme relacionado a seguir: 
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• Grupo “Contribuições”: 
•  Identificação                       (10 referências); 
• Análise                                 (11 referências); 
• Respostas                           (124 referências); 
• Monitoramento/Controle       (2 referências). 

 
• Grupo “Limitadores”: 

• Planejamento                        (57 referências); 
• Identificação                       (132 referências); 
• Análise                                 (14 referências); 
• Respostas                              (20 referências); 
• Monitoramento/Controle      (23 referências); 
• Linhas Gerais                       (104 referências). 
 

3.5.1.2 Medidas de Similaridade 

 

O passo seguinte ao da definição dos grupos é a definição de uma variável de agrupamento. A 

variável de agrupamento é uma referência utilizada para se comparar as diferentes categorias 

e medir a distância entre elas, ou seja, avaliar o quanto dessa referência encontrado em uma 

categoria é similar ao encontrado em outras categorias. Desse modo, quanto menor a 

similaridade, maior a distância entre as categorias. Hair et al. (2009) comentam que deve 

haver um forte suporte teórico às variáveis selecionadas, uma vez que a técnica de análise de 

agrupamentos não consegue atribuir pesos para variáveis de relevâncias diferentes e, desse 

modo, a escolha de uma ou mais variáveis incorretas pode afetar o resultado da análise. Para 

este estudo, a variável considerada a mais adequada foi a “palavra”, ou seja, categorias que 

apresentassem uma quantidade maior de palavras semelhantes em quantidades semelhantes 

seriam consideradas mais próximas. 

Existem diversas formas de se medir a similaridade de objetos em estatística. Porém, de 

acordo com Hair et al. (2009), três são as mais comumente usadas: medidas correlacionais, 

medidas de distância e medidas de associação. Medidas correlacionais medem a similaridade 

através da correlação entre os objetos, medidas de distância representam similaridade como 

proximidade de observações umas com as outras e, por fim, medidas de associação avaliam o 
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grau de concordância entre cada par de respondentes, no caso de variáveis não métricas (por 

exemplo, variáveis do tipo “sim/não”). Ainda segundo os autores, a forma de medida de 

similaridade mais utilizada é a de distância, por esta representar melhor o conceito de 

proximidade e pelo fato de medidas correlacionais representarem padrões, não proximidade 

propriamente dita. 

Optou-se neste estudo por utilizar-se uma medida de distância pelos motivos acima expostos, 

e dentre as opções de índices a serem utilizados optou-se pelo coeficiente de Jaccard (Jaccard 

Index), o qual “mede a similaridade entre dois ou mais conjuntos excluindo representações 

fracas (variáveis que não se encontram em nenhum dos conjuntos) e, portanto, não geram 

representações infladas de similaridade” (KLUYVER; WHITLARK, 1986, p.279). Bouchard, 

Joulsselme e Doré (2013), conceituam o coeficiente de Jaccard como sendo um dos mais 

amplamente utilizados para a medição de distâncias euclidianas entre dois conjuntos. Além 

disso, este indicador tem sido utilizado em estudos de caso em áreas como medicina, 

psicologia e linguística (GOODMAN et al., 1999; HALKIDI, et al., 2003; HUANG, 2008; 

WOODHAMS, HOLLIN, BULL, 2007) para comparar diferentes tipos de discurso, o que vai 

de encontro ao que este estudo se propõe a fazer. O coeficiente de Jaccard representa a razão 

entre a intersecção e a união entre dois conjuntos, podendo variar entre zero e um e sendo 

expresso da seginte forma: 

 

Jac(A,B) =              |A∩B|, para A, B ∈ P(X)’ 
|A∪B| 

 

Onde P (X)’ é o grupo de conjuntos observados excluindo-se os conjuntos vazios (∅). 
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Outra vantagem de se utilizar este índice é que o mesmo já está parametrizado na versão do 

NVIVO utilizada neste estudo, o que facilita bastante a análise de agrupamentos uma vez que 

não seria necessária a exportação dos dados e formatação em outro aplicativo. 

 

3.5.1.3 Procedimento de Partição 

 

Tendo definidas as amostras e os critérios de medição da similaridade, procede-se então a 

definição do procedimento de partição, o qual “define o conjunto de regras mais apropriadas 

para colocar objetos semelhantes em grupos ou agregados” (HAIR et al, 2009, p.447), além 

de definir o número de agrupamentos a serem formados. Ainda segundo os autores, entre os 

algoritmos mais comumente utilizados para procedimentos de partição estão os hierárquicos, 

os quais envolvem uma série de n – 1 decisões de agrupamento (com n = nº de categorias), 

agrupando-as em uma estrutura em árvore. Este método se subdivide em método 

aglomerativo (em que categorias inicialmente separadas são agrupadas de acordo com sua 

similaridade até que haja apenas um grupo), e método divisivo (partindo de um único grupo e 

separando as categorias até que cada uma represente um conjunto separado).  

Optou-se neste estudo em se proceder à partição de acordo com um procedimento 

hierárquico aglomerativo, sendo determinante para a decisão de agrupamento que duas ou 

mais categorias dentro de uma mesma amostra tivessem um coeficiente de Jaccard superior a 

0,2. O cálculo desta medida de similaridade entre cada par de categorias foi efetuado pelo 

módulo de análise de agrupamentos (cluster analysis) do NVIVO e seus resultados estão 

mostrados em tabelas para cada agrupamento de categorias, as quais podem ser vistas em 

detalhe no apêndice IV. Além das tabelas, os agrupamentos foram evidenciados em seus 

respectivos dendogramas, que são a representação gráfica da estrutura de árvore gerada a 
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partir do procedimento de partição. Foram consideradas passíveis de agrupamento apenas as 

categorias cujo nível de similaridade fosse tal que sua representação no dendograma 

ocorresse em um mesmo nó.  

Os dendogramas gerados podem ser vistos a seguir, cada um deles relacionado a um grupo de 

categorias e a um grupo de gerenciamento do PMBOK, quando tal combinação se mostrou 

aplicável: 
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Procedimento de Partição – Dendogramas 
 

Grupo “Contribuíções” 
 

Planejamento 
 
Resultado: sem referências codificadas. Agrupamento não aplicável. 

 
Identificação 

 
Figura 4 – Dendograma das categorias do grupo “Contribuições”, grupo de gerenciamento de riscos do PMBOK “Identificação”. Fonte: 

extraído do NVIVO e adaptado pelo autor. 

 
Resultado: Sem pares com coeficiente de Jaccard acima de 0,2. Agrupamento não 
aplicável. 

 
Análise 
 
Resultado: apenas uma categoria codificada. Agrupamento não aplicável. 

 
Respostas 

 
Figura 5 – Dendograma das categorias do grupo “Contribuições”, grupo de gerenciamento de riscos do PMBOK “Respostas”. Fonte: 

extraído do NVIVO e adaptado pelo autor. 
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Resultado: Sem pares com coeficiente de Jaccard acima de 0,2. Agrupamento não 
aplicável. 
 
 
Monitoramento/Controle 
 
Resultado: Apenas uma categoria codificada. Agrupamento não aplicável. 

 
Linhas Gerais 
 
Sem referências codificadas. Agrupamento não aplicável. 

 
 

Grupo “Limitadores” 
 

Planejamento 

 
Figura 6 – Dendograma das categorias do grupo “Limitadores”, grupo de gerenciamento de riscos do PMBOK “Planejamento”. Fonte: 

extraído do NVIVO e adaptado pelo autor. 

 
Resultado: dois novos grupos sugeridos pela análise de agrupamento: “Falta de 
Experiência” (absorvendo a categoria “Estrutura Confusa”) e “Atraso na Definição 
do Modelo Global” (absorvendo a categoria “Indefinição de Escopo”); 
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Identificação 

 
Figura 7 – Dendograma das categorias do grupo “Limitadores”, grupo de gerenciamento de riscos do PMBOK “Identificação”. Fonte: 

extraído do NVIVO e adaptado pelo autor. 

 
Resultado: dois novos grupos sugeridos pela análise de agrupamento: “Não 
Utilização Prática das Metodologias” (absorvendo a categoria “Informalidade”) e 
“Burocracia” (absorvendo a categoria “Muitos Níveis Hierárquicos”); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

Análise 

 
Figura 8 – Dendograma das categorias do grupo “Limitadores”, grupo de gerenciamento de riscos do PMBOK “Análise”. Fonte: extraído do 

NVIVO e adaptado pelo autor. 

 
Resultado: sem pares com coeficiente de Jaccard acima de 0,2. Agrupamento não 

aplicável. 
 

Respostas 
 

 
Figura 9 – Dendograma das categorias do grupo “Limitadores”, grupo de gerenciamento de riscos do PMBOK “Respostas”. Fonte: extraído 

do NVIVO e adaptado pelo autor. 

 
Um novo grupo sugerido pela análise de agrupamento: “Integração Local_Global” 
(absorvendo a categoria “Comunicação Ineficiente”); 
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Monitoramento/Controle 

 
Figura 10 – Dendograma das categorias do grupo “Limitadores”, grupo de gerenciamento de riscos do PMBOK “Monitoramento/Controle”. 

Fonte: extraído do NVIVO e adaptado pelo autor. 

 
Resultado: um novo grupo sugerido pela análise de agrupamento: “Integração 
Projeto_Negócio” (absorvendo a categoria “Estrutura Confusa”); 
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Linhas Gerais 

 
Figura 11 – Dendograma das categorias do grupo “Limitadores”, grupo de gerenciamento de riscos do PMBOK “Linhas Gerais”. Fonte: 

extraído do NVIVO e adaptado pelo autor. 

 
Resultado: três novos grupos sugeridos pela análise de agrupamento: “Falta de 
Experiência” (absorvendo a categoria “Limitação de Recursos”), “Burocracia” 
(absorvendo a categoria “Descompasso Entre as Frentes”) e “Integração” (resultado 
da junção entre “Integração Local_Global” e “Integração Projeto_Negócio”); 

 

3.5.1.4 Análise Proposicional do Discurso 

 

O processo de agrupamento das categorias por similaridade de palavras, executado de acordo 

com o descrito nos tópicos anteriores, permitiu apenas uma pequena redução do número de 

categorias por grupo de risco, de modo a ainda não haver uma concentração suficiente para 

permitir uma análise mais suscinta dos dados sem com isso perder parte da informação e, 

consequentemente, a qualidade da análise. Deste modo, uma técnica adicional foi utilizada 

para se obter esta redução de categorias: a análise proposicional do discurso ou APD. 
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Bardin (2011) comenta que a APD é uma variante da análise temática que procura cobrir as 

deficiências da divisão em categorias através de uma análise de conteúdo com objetivo 

inferencial, ou seja, que trabalha não somente com os termos linguisticos, mas também com 

o significado dos enunciados. Harris (1981) explana que a APD permite a obtenção de 

conhecimento acerca de um texto que vai além da simples descrição linguística, uma vez que 

se concentra no entendimento de determinada palavra ou frase no contexto específico 

daquele texto. “O objetivo da APD é identificar o ‘universo de referências’ dos agentes 

sociais. Em outras palavras, como e por meio de que estrutura argumentativa se exprimem as 

questões e as ações dos agentes” (BARDIN, 2011, p. 235). 

Segundo a autora, a análise do discurso divide-se basicamente em duas etapas: a 

determinação de referentes-núcleo, em torno do qual as estruturas se conectam formando os 

significados daquele texto e; a divisão do texto em proposições, as quais em sua forma 

elementar explicam os referentes-núcleos. Assim, utilizou-se a APD neste estudo 

primeiramente para extrair significados das principais referências de cada categoria, 

agrupando as categorias que contivessem proposições semelhantes e, em um segundo 

momento, utilizando essas unidades de significado para auxiliar o processo de análise. Para 

operacionalizar este processo foi utilizado o recurso de “pesquisa de texto” do software 

NVIVO, o qual permite “procurar uma palavra ou frase nas fontes de dados e mostrar todas 

as palavras e expressões adjacentes, em um formato de árvore” (NVIVO, 2013, p.33). O 

exemplo abaixo ilustra a aplicação da técnica na análise das categorias do grupo de 

limitadores ao planejamento de riscos “Integração Projeto_Negócio” e “Não Consideração 

aos Aspectos do País”: 
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Não Consideração dos Aspectos do País 

 

Figura 12 – Diagrama de árvore de expressões adjacentes – categoria “não consideração dos aspectos do país”. 

 Fonte: extraído do NVIVO e adaptado pelo autor. 

 

Integração Projeto/Negócio 

 

Figura 13 – Diagrama de árvore de expressões adjacentes – categoria “integração Projeto/Negócio”. 

 Fonte: extraído do NVIVO e adaptado pelo autor. 

 

Estas categorias têm, segundo a análise por similaridade, poucas palavras em comum entre 

seus sets de palavras. Porém, quando analisamos os contextos das frases de cada categoria, 

percebemos que ambas tratam de um tema semelhante (neste caso, ambas tratam do fato de o 

time global ter mantido o escopo da plataforma global não definido por um tempo 

demasiadamente longo). Sendo assim, optou-se por agregar estas duas categorias em uma 

nova, chamada “atraso na definição do modelo global”. O resultado desta análise está 

descrito nas tabelas de categorias agrupadas, as quais podem ser vistas no apêndice IV. 
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3.5.2 Determinação das Categorias mais Relevantes 

 

Após feitos os agrupamentos possíveis, a questão foi definir quais destas categorias poderiam 

explicar a maior parte dos fenômenos observados, descritos e relatados nas fontes de 

informação. Para obter-se uma análise suscinta, mas ao mesmo tempo abrangente dos fatos, 

optou-se por ordenar as diferentes categorias de acordo com o número de referências a elas 

atribuído. Assim, categorias com maior número de referências seriam analisadas 

prioritariamente em relação àquelas com menos referências. 

Para se definir uma linha de corte, ou seja, um critério para determinar quais categorias seriam 

analisadas em profundidade, foi utilizada a lei de Pareto ou classificação ABC, um teorema 

criado primeiramente para analisar estatísticas de distribuíção de renda em cidades medievais 

(KINGSTON e KINGSTON, 1972) e que foi expandido para aplicações em outras áreas 

como engenharia, produção e finanças. Segundo alguns autores, a análise de Pareto considera 

que 80 por cento dos benefícios de um processo podem ser explicados por 20 por cento das 

suas atividades (CERVONE, 2009) ou 80 por cento das causas de um problema podem ser 

explicados por 20 por cento dos fatores envolvidos neste problema (CRAFT, LEAKE, 2002). 

Assim, nos grupos em que isto foi possível, as categorias em cada grupo de categorias e cada 

grupo de risco foram ordenadas de modo decrescente e foi estabelecido um corte quando a 

somatória de referências destas categorias ordenadas ultrapassasse 80 por cento do total de 

referências do grupo. Este percentual foi reduzido nos grupos onde não foi possível se 

alcançar os 80 por cento de referências em função do número reduzido destas, porém esta 

redução não ocorreu para menos que 60 por cento. Desse modo, foi possível obter um número 

reduzido de categorias a serem analisadas, sem se perder a qualidade da análise. As categorias 

foram organizadas de acordo com sua conotação (contribuíções e limitadores) e em seus 
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respectivos grupos de gerenciamento de riscos, resultando nas listas finais de categorias 

abaixo: 

Grupo “Contribuíções” 

Categoria Nº de Referências % de Referências
Compartilhamento de Informação 8 80,0%

Contribuíções da Gestão de Risco
Identificação de Riscos

 

Tabela 4 – Categorias mais relevantes (conotação positiva – “Contribuíções”, grupo “Identificação”). 

Fonte: extraído do NVIVO e preparado pelo autor. 

Categoria Nº de Referências % de Referências
Uso de Metodologias de Gestão de Projetos 11 100,0%

Contribuíções da Gestão de Risco
Análise de Riscos

 

Tabela 5 – Categorias mais relevantes (conotação positiva – “Contribuíções”, grupo “Análise”). 

Fonte: extraído do NVIVO e preparado pelo autor. 

Categoria Nº de Referências % de Referências

Ações do Time Gerencial 30 24,2%

Montagem de Estrutura de Suporte 28 22,6%
Validação Prévia 26 21,0%
Plano de Comunicação 13 10,5%
Plano de Treinamento 12 9,7%

Contribuíções da Gestão de Risco
Respostas aos Riscos

 

Tabela 6 – Categorias mais relevantes (conotação positiva – “Contribuíções”, grupo “Respostas”). 

Fonte: extraído do NVIVO e preparado pelo autor. 

Categoria Nº de Referências % de Referências

Acompanhamento Regular das Ações 2 100,0%

Contribuíções da Gestão de Risco
Monitoramento/Controle dos Riscos

 

Tabela 7 – Categorias mais relevantes (conotação positiva – “Contribuíções”, grupo “Monitoramento/Controle”). 

Fonte: extraído do NVIVO e preparado pelo autor. 
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As categorias listadas no grupo “Contribuíções”, em cada um dos respectivos grupos de risco, 

mostram as principais ações de gerenciamento de riscos do projeto, ou seja, aquilo que, de 

acordo com a percepção dos entrevistados e com o evidenciado nas fontes de informação, foi 

efetivamente posto em prática durante a execução do projeto. 

 

Grupo “Limitações” 

Categoria Nº de Referências % de Referências

Atraso na definição do modelo global 15 26,3%

Integração 12 21,1%

Preparação do Negócio 10 17,5%

Prioridades Diferentes 5 8,8%

Limitação de Tempo 5 8,8%

Limitadores da Gestão de Risco
Planejamento dos Riscos

 

Tabela 8 – Categorias mais relevantes (conotação negativa – “Limitadores”, grupo “Planejamento”). 

Fonte: extraído do NVIVO e preparado pelo autor. 

Categoria Nº de Referências % de Referências

Preparação do Negócio 33 25,0%

Integração 26 19,7%

Não Utilização Prática das Metodologias 16 12,1%

Problemas com Dados Mestre 15 11,4%

Limitação de Tempo 12 9,1%

Conflito de Interesses 11 8,3%

Limitadores da Gestão de Risco
Identificação de Riscos

 

Tabela 9 – Categorias mais relevantes (conotação negativa – “Limitadores”, grupo “Identificação”). 

Fonte: extraído do NVIVO e preparado pelo autor. 

Categoria Nº de Referências % de Referências

Não utilização prática das metodologias 7 50,0%

Estrutura Confusa 2 14,3%

Análise de Riscos
Limitadores da Gestão de Risco

 

Tabela 10 – Categorias mais relevantes (conotação negativa – “Limitadores”, grupo “Análise”). 

Fonte: extraído do NVIVO e preparado pelo autor. 
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Categoria Nº de Referências % de Referências

Preparação do Negócio 9 45,0%

Integração 6 30,0%

Respostas aos Riscos
Limitadores da Gestão de Risco

 

Tabela 11 – Categorias mais relevantes (conotação negativa – “Limitadores”, grupo “Respostas”). 

Fonte: extraído do NVIVO e preparado pelo autor. 

Categoria Nº de Referências % de Referências

Limitação de Tempo 10 43,5%

Integração Projeto_Negócio 5 21,7%

Limitadores da Gestão de Risco
Monitoramento/Controle dos Riscos

 

Tabela 12 – Categorias mais relevantes (conotação negativa – “Limitadores”, grupo “Monitoramento/Controle”). 

Fonte: extraído do NVIVO e preparado pelo autor. 

Categoria Nº de Referências % de Referências

Integração 24 23,1%

Limitação de Tempo 18 17,3%

Preparação do Negócio 14 13,5%

Não utilização prática das metodologias 11 10,6%

Prioridades Diferentes 8 7,7%

Burocracia 8 7,7%

Limitadores da Gestão de Risco
Linhas Gerais

 

Tabela 13 – Categorias mais relevantes (conotação negativa – “Limitadores”, grupo “Linhas Gerais”). 

Fonte: extraído do NVIVO e preparado pelo autor. 

As categorias do grupo “Limitadores”, em cada um dos respectivos grupos de riscos, mostram 

os prinicipais obstaculos à implementação de um bom processo de gestão de risco, ou seja, os 

tópicos mais evidenciados pelas entrevistas e pela documentação que trouxeram dificuldade à 

gestão de riscos do projeto, afastando a companhia de uma implementação bem sucedida. 
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4 Apresentação dos Dados e Discussão 

 

Tendo concluído a abordagem metodológica e a análise de conteúdo da documentação 

coletada, os próximos passos se constituíram em verificar a aderência das práticas ao 

PMBOK, relatar os prinicipais fatos que impactaram o gerenciamento de riscos ao longo da 

execução do projeto e os problemas encontrados e, por fim, sugerir alternativas a abordagem 

ocorrida no projeto. O PMBOK, neste caso, serviu como um balizador para se avaliar os 

erros e acertos no gerenciamento de riscos do projeto. 

 

4.1 Aderência ao PMBOK 

 

Em linha com os objetivos desta pesquisa, toma-se como primeira medida de discussão sobre 

os dados apurados a verificação da aderência das práticas de gerenciamento de riscos 

observadas no projeto estudado àquilo que é recomendado pelo PMBOK, principalmente em 

seu capítulo dedicado à gestão de riscos de projetos. Essas recomendações, derivadas da visão 

geral do gerenciamento de riscos do projeto (PMBOK, 2008), consistem em ferramentas e 

técnicas, podendo ser extraídas de cada um dos grupos de gerenciamento de riscos. As ações 

práticas do projeto para comparação com estas recomendações foram reunidas no grupo de 

“Contribuíções” e foram selecionadas através da abordagem metodológica descrita 

anteriormente. Tendo-se as recomendações e as práticas definidas, foi feita a comparação 

entre as duas e verificou-se, de forma empírica, suas semelhanças, diferenças, o que faltava e 

o que havia de novo na prática. O quadro a seguir contém uma lista com os ativos de 

processos organizacionais do PMBOK em paralelo às práticas verificadas: 
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PMBOK - Ativos de Processos 
Organizacionais

Prática do Projeto

Planos de Gerenciamento
Reuniões de Planejamento
Revisões de Documentação
Técnicas de Coleta de Dados
Análise de Listas de Verificação
Análise de Premissas
Técnicas de Diagramas
Análise SWOT
Opinião Especializada
Avaliação Probabilidade x Impacto
Matriz de Probabilidade x Impacto
Avaliação de Qualidade de Dados sobre Riscos
Categorização de Riscos
Avaliação de Urgência dos Riscos
Técnicas de Modelagem e Análise Quantitativa
Estratégias para Riscos Negativos e Ameaças
Estratégias para Riscos Positivos e Oportunidades
Estratégias de Respostas de Contingência
Reavaliação de Riscos
Auditorias de Riscos
Análises de Variação e Tendências
Medição de Desempenho Técnico
Análise de Reservas
Reuniões de Andamento

Compartilhamento da Informação
Uso de Metodologias de Gestão de Projetos
Ações do Time Gerencial
Montagem de Estrutura de Suporte
Validação Prévia
Plano de Comunicação
Plano de Treinamento
Acompanhamento Regular das Ações

 

Quadro 4 – Ativos organizacionais do PMBOK em comparação à pratica do projeto. 

Fonte: preparado pelo autor. 

Cada uma das ações práticas do projeto continha um arcabouço de processos de 

gerenciamento de riscos. Não tratavam especificamente de uma ação ou de algo em um 

momento específico no projeto. Assim, para se observar melhor a aderência destas práticas 

aos ativos de processos do PMBOK, foi feita uma análise individual dos mesmos em relação à 

sua utilização, baseando-se nos relatos dos entrevistados, na documentação coletada e na 

observação participante efetuada ao longo da pesquisa. O resultado desta análise pode ser 

visto na tabela a seguir: 
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PMBOK - Ativos de Processos 
Organizacionais

Sim Não Comentários

Planos de Gerenciamento
Foi criado um plano em nível global, desdobrado 
para a afiliada.

Reuniões de Planejamento
Foram efetuadas nos níveis local e global, estritas 
ao nível gerencial.

Revisões de Documentação
Ocorreram, mas não de maneira formal ou 
estruturada. Basicamente quando da detecção de 
um problema.

Técnicas de Coleta de Dados Informações coletadas via reuniões periódicas.

Análise de Listas de Verificação Efetuada. É parte da documentação do projeto.

Análise de Premissas Não houve menção ao uso deste tipo de técnica.

Técnicas de Diagramas Não houve menção ao uso deste tipo de técnica.

Análise SWOT Não houve menção ao uso deste tipo de técnica.

Opinião Especializada
Utilizado o conhecimento dos profissionais de 
consultoria, mais na execução do projeto e menos 
no seu planejamento.

Avaliação Probabilidade x Impacto Efetuada. É parte da documentação do projeto.

Matriz de Probabilidade x Impacto Efetuada. É parte da documentação do projeto.

Avaliação de Qualidade de Dados sobre Riscos Não houve menção ao uso deste tipo de técnica.

Categorização de Riscos
Efetuada de acordo com a ponderação entre 
probabilidade e impacto. É parte da documentação 
do projeto.

Avaliação de Urgência dos Riscos
Efetuada de acordo com a ponderação entre 
probabilidade e impacto. É parte da documentação 
do projeto.

Técnicas de Modelagem e Análise Quantitativa Não houve menção ao uso deste tipo de técnica.

Estratégias para Riscos Negativos e Ameaças
Parte do plano de respostas aos riscos. É parte da 
documentação do projeto.

Estratégias para Riscos Positivos e Oportunidades
Parte do plano de respostas aos riscos. Focado em 
possibilidades relacionadas a prazos. É parte da 
documentação do projeto.

Estratégias de Respostas de Contingência Efetuada. É parte da documentação do projeto.

Reavaliação de Riscos Feita através de reuniões periódicas.

Auditorias de Riscos
Efetuada na fase final de execução. É parte da 
documentação do projeto.

Análises de Variação e Tendências Não houve menção ao uso deste tipo de técnica.

Medição de Desempenho Técnico Não houve menção ao uso deste tipo de técnica.

Análise de Reservas Não houve menção ao uso deste tipo de técnica.

Reuniões de Andamento Efetuada. É parte da documentação do projeto.

Utilizado na 
Prática do Projeto?

 

Tabela 14 – Análise individual da utilização dos ativos organizacionais do PMBOK no projeto. 

Fonte: preparado pelo autor. 

Analisando separadamente cada um dos grupos de gerenciamento, podemos constatar que 

para o planejamento de riscos houve uma aplicação moderada das recomendações, limitada ao 

nível gerencial e ao staff global, não incluindo parte do staff local do projeto ou as áreas 
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operacionais. Com relação à identificação de riscos, houve um trabalho de coleta de 

informações e consultas efetuadas periodicamente a alguns membros do projeto e do negócio. 

Suas impressões foram tabuladas em planilhas de riscos identificados e estas foram tomadas 

como bases para planos de ação posteriores. No entanto, não houve o uso de técnicas mais 

sofisticadas de identificação de riscos. A análise foi concentrada basicamente em estudos de 

probabilidade e impacto, com priorização dos riscos com maior produto entre estes dois 

fatores. Não foi observado, ao menos no âmbito local do projeto, o uso de técnicas 

quantitativas de análise. As respostas aos riscos foram baseadas nos riscos identificados e se 

concentraram principalmente em gerenciar as ameaças e oportunidades relativas ao 

cumprimento do prazo de entrada do sistema em modo de produção e à sua estabilização 

posterior. Por fim, o monitoramento e controle dos riscos foram feitos através de reuniões 

periódicas com as lideranças do projeto e follow-up contínuo, mas sem o uso de técnicas 

específicas. Conclui-se que, no geral, houve uma utilização moderada das ferramentas e 

técnicas do PMBOK no projeto, porém em um nível mais intuitivo e menos deliberado. Não 

houve a adoção de ferramentas e técnicas mais sofisticadas deste framework, como pode ser 

observado em algumas das entrevistas obtidas: “Não fizemos nenhum trabalho de elaboração 

de cenários otimistas e pessimistas” (P1); “Não lembro de ter visto nada oficial neste sentido” 

(G1); “Não utilizamos nenhum software especializado para modelagem. Nos limitamos às 

análises de probabilidade e impacto, a uma abordagem mais básica” (P5). Esta é mais uma 

evidência de utilização intuitiva destas ferramentas. 

Por fim, observaram-se algumas ações além do âmbito do gerenciamento de riscos do 

PMBOK como, por exemplo, a criação de planos de comunicação e treinamento e sessões de 

validação do sistema antes da sua liberação. No entanto, estes tópicos são cobertos por outros 

capítulos do PMBOK, tais como o capítulo 10 (gerenciamento das comunicações do projeto) 

e o capítulo 4 (gerenciamento da integração do projeto). Podemos dizer, então, que este 
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framework cobriu de forma satisfatória as práticas de gerenciamento de risco adotadas no 

projeto estudado e não foi constatada nenhuma prática deste projeto totalmente diferente do 

que o PMBOK preconiza. 

 

4.2 Impressão Geral dos Entrevistados Acerca do Gerenciamento de Riscos do Projeto 

 

Os entrevistados foram questionados acerca de diferentes pontos relativos ao gerenciamento 

de riscos do projeto e suas impressões foram analisadas detalhadamente através da análise de 

conteúdo das entrevistas. Entre essas questões, foi perguntado a cada um deles ao final da 

entrevista a sua avaliação geral a respeito da gestão de riscos do projeto, a qual deveria estar 

entre um (para pior conceito) e cinco (para melhor conceito). Foi perguntado também sobre 

seu nível de concordância com as ações de eliminação ou mitigação de riscos, o qual deveria 

ser alto, moderado ou baixo. Além disso, foi perguntado a eles o que deveria ser feito de 

forma diferente àquilo que havia sido feito na prática. Essas questões foram feitas diretamente 

aos entrevistados, como parte da entrevista, não através do preenchimento de qualquer 

questionário. A tabela abaixo mostra as respostas dadas por cada entrevistado: 
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Entrevistado
Avaliação 

Geral 
Nível de 

Concordância
O que deveria ser 

diferente?

B1 2 Baixo Estrutura / Experência / Integração

B2 entre 3 e 4 Moderado Melhor utilização do tempo

B3 2,5 Moderado Comunicação / Burocracia

G1 4 Alto Respeito ao Cronograma

G2 3 Moderado Respeito ao Cronograma

P1 2 Baixo
Modelo Global Entregue no Prazo / 

Participação dos Consultores

P2 2 Baixo Integração / Treinamento

P3 Não Respondido Não Respondido Não Respondido

P4 3,5 Moderado
Integração / Preparação 

da Empresa

P5 2,5 Moderado
Participação de Consultores / 

Integração / Comunicação  

Tabela 15 – Avaliações dos entrevistados. Fonte: preparado pelo autor. 

Algumas constatações importantes podem ser extraídas dessas avaliações. Em primeiro lugar, 

pode-se perceber uma avaliação geral de média a baixa dos entrevistados em relação ao 

projeto. Não há entre os membros deste grupo a percepção de que os riscos do projeto foram 

bem gerenciados. Além disso, constata-se uma diferença de avaliações entre os diferentes 

grupos (B, G e P), tendendo a ser mais alta entre os membros do time global e mais baixa no 

staff de projeto local e nas áreas de negócio. Por fim, é possível identificar demandas 

diferentes entre os grupos, mais focadas em aspectos do gerenciamento do tempo pelo time 

global e em aspectos como maior integração, melhor comunicação e suporte no âmbito local. 
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4.3 Fatos importantes 

 

A análise de todas as evidências coletadas permitiu que se elaborasse um breve descritivo de 

como se deu o gerenciamento dos riscos no projeto estudado. Este descritivo concentrou-se 

nas atividades de preparação da empresa para lidar com os riscos do projeto, os principais 

riscos levantados e as principais linhas de ação para eliminar ou mitigar esses riscos.  

No inicio do projeto global de implementação do sistema, em meados de 2009, foi 

estabelecido um cronograma de implementação e foram escolhidas algumas afiliadas que 

deveriam fazer parte do projeto-piloto, bem como outras que receberiam primeiramente o 

roll-out do sistema, ou seja, aquelas que iriam replicar o sistema uma vez que seu modelo 

estivesse validado e funcionando nos países-piloto. A afiliada brasileira foi designada como 

sendo parte da primeira região a receber o roll-out e, desse modo, foi feito um planejamento 

de riscos focado na implementação rápida e dentro de um prazo relativamente curto, entre 

doze e dezoito meses. 

Neste ínterim, foram iniciados os trabalhos de preparação do escritório do projeto, de 

definição da sua estrutura, de realocação de gerentes expatriados e da própria afiliada para 

compor o núcleo gerencial, de contratação de profissionais do mercado de consultoria para 

liderar as frentes técnicas e compor o time técnico e de profissionais das áreas de logística, 

comercial e financeira para compor o time funcional. Este time foi responsável pela 

elaboração da documentação suporte da implementação, pela integração entre o time central 

alocado na matriz e os times do negócio na afiliada, pelo mapeamento das lacunas (gaps) 

entre os requerimentos técnicos e organizacionais do sistema desenvolvido e a situação atual 

da afiliada e seus requerimentos legais e de negócio, por efetuar toda a configuração das 

adaptações locais, coordenar os testes e garantir a entrada do sistema em produção. 
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Dentre as atividades relacionadas ao gerenciamento de risco, foi solicitado a esse time a 

elaboração de um mapeamento dos riscos potenciais, a medição e classificação desses riscos e 

a elaboração de um plano de resposta, com ações de eliminação, mitigação ou 

acompanhamento, para evitar que tais riscos se tornassem problemas efetivos. Os principais 

riscos mapeados para este projeto foram: 

Dados Mestres: Os cadastros de materiais, clientes, fornecedores, saldos de estoques, contas 

contábeis e outros objetos do sistema que deveriam ser transferidos dos sistemas legados para 

o ERP não estariam corretamente formatados para se efetuar uma carga satisfatória; dados 

poderiam estar incompletos ou incorretos e resultariam em uma base de dados inconsistente 

no ERP; 

Comportamento/Resistência: Os funcionários da empresa não estariam confortáveis com 

sua situação ou seu futuro após a implementação do ERP, não se empenhando assim em 

garantir o sucesso da iniciativa; colaboradores fora de sua zona de conforto poderiam 

influenciar outros negativamente; colaboradores não seriam suficientemente disciplinados 

para cumprir com os requerimentos de tempo, custos e escopo do projeto; 

Preparação da Empresa para o Sistema: A afiliada não teria se estruturado para trabalhar 

com uma abordagem baseada em processos ao invés de tarefas; não haveria a capacitação dos 

funcionários para lidar com o ERP e para trabalhar com diferentes áreas de forma integrada; 

gestores não estariam preparados para obter as informações da companhia através do sistema 

nem para orientar suas equipes no sentido de extrair o máximo do potencial do ERP; não 

haveria formas de se reter funcionários-chave após a implementação do sistema, os quais 

seriam perdidos para o mercado; 

Falha na Integração: Não haveria um correto entendimento por parte do time global a 

respeito dos requerimentos locais, nem das áreas da afiliada acerca dos pressupostos do 

modelo global do sistema a ser implementado. Não haveria suficiente envolvimento de 
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pessoas-chave tanto das equipes global como local em processos críticos de tomadas de 

decisão; Colaboradores do negócio local e do time global estariam dedicados a atividades 

diversas às do projeto e não poderiam acompanhar as atividades de implementação; 

Falha de Comunicação: Não haveria clareza em relação ao papel esperado de cada área para 

o sucesso da implementação; Colaboradores não conseguiriam obter atualizações constantes 

sobre a situação atual do projeto nem teriam um meio para levar aos times de implementação 

achados importantes e com impacto relevante às metas do mesmo; problemas encontrados nas 

fases de configuração e testes não chegariam de forma apropriada aos tomadores de decisão; 

colaboradores não saberiam qual seria o impacto do novo sistema sobre suas rotinas de 

trabalho; 

Falhas Técnicas: Haveria falhas na operação do sistema após sua entrada em modo de 

produção; problemas com as interfaces do ERP impossibilitariam a correta entrada de dados 

no sistema; falhas de comunicação impediriam as informações de circularem entre os 

terminais e os servidores de aplicação, entre as filiais e entre a afiliada brasileira e a matriz; 

acessos críticos a usuários do sistema seriam negados e acessos indevidos seriam liberados, 

comprometendo a segurança da informação; 

Gestão do Projeto: faltaria conhecimento ao staff do projeto para lidar com problemas 

inerentes a execução da implementação; gerenciamento de mudança não seria bem executado, 

compromentendo o engajamento de outras áreas de interesse da companhia; questões críticas 

de risco do projeto seriam endereçadas de forma incorreta ou para pessoas que não as mais 

capacitadas para lidar com os respectivos temas; faltaria follow-up apropriado e não haveria a 

garantia de que problemas endereçados seriam acompanhados até sua resolução; recursos não 

seriam medidos de maneira satisfatória para garantir o cumprimento de prazos, orçamentos e 

escopo; 
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4.4 Ações de Mitigação (Contribuíções do Gerenciamento de Risco) 

 

Através de uma agenda que incluiu uma série de reuniões, workshops, consultas a 

profissionais internos e externos e elaboração de análises, chegou-se a um plano de ação cujo 

objetivo era eliminar, mitigar ou ao menos manter sob vigilância cada um desses grandes 

grupos de riscos identificados. A documentação analisada neste estudo permitiu destacar, 

atraves das categorias de “contribuíções” definidas na abordagem metodológica, as principais 

frentes do plano de ação elaborado. São elas: 

Ações do Time Gerencial: Incluem as ações tomadas pelos membros do corpo gerencial do 

projeto nas frentes local e global, além daquelas tomadas pelos membros da administração da 

afiliada (gerentes, diretores e diretor geral) no sentido de mostrar-se engajados no sucesso do 

projeto, prover os recursos adequados ao seu funcionamento no tempo adequado, motivar os 

colaboradores para contribuírem de forma efusiva nos esforços de implementação, manter-se 

“próximos da ação” em momentos críticos, dando autonomia aos membros da equipe de 

projeto para que estes pudessem preparar um sistema que fosse funcional após a 

implementação e se opondo a decisões que prejudicassem a qualidade do produto final; 

Montagem de Estrutura de Suporte: Trata-se da criação, dentro da estrutura do projeto, de 

uma equipe responsável em garantir todo o suporte necessário para que as equipes técnicas e 

funcionais de cada frente (logística, vendas e finanças) pudessem efetuar suas atividades com 

qualidade e dentro dos parâmetros de tempo e custo estipulados. Dentre os processos sob 

responsabilidade desta estrutura estavam a gestão de dados mestres, o gerenciamento de 

mudança, a integração entre time de projeto e negócio no Brasil e entre afiliada brasileira e 

time global, a gestão dos contratos com consultorias e o próprio gerenciamento de risco do 

projeto. Tal estrutura foi concebida para ser dinâmica, alternando seu tamanho em função das 

fases do projeto e das demandas de cada frente. Um reforço especial foi planejado para o 
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período de transição para a produção (go-live), com incremento de especialistas do time 

global e jornada de trabalho em escala, cobrindo as operações 24 horas por dia, 7 dias por 

semana nas semanas anterior e posterior ao go-live. 

Plano de Comunicação: Contempla o arcabouço de ações planejadas com o intuito de se 

garantir a uniformidade da informação sobre o projeto em todos os níveis da companhia e a 

ausência de qualquer desentendimento que possa levar a um comportamento resistente dos 

funcionários, como por exemplo, a criação de uma página específica na intranet da companhia 

para atualizar a situação do projeto em tempo real, a realização de campanhas internas de 

engajamento, a distribuição de material promocional relativo ao projeto, bem como a criação 

de um canal de comunicação através dos donos de processo e dos usuários-chave para 

encaminhar situações percebidas pelos funcionários que pudessem se configurar ameaças ou 

oportunidades ao projeto; 

Uso de Metodologias: Todos os riscos identificados foram submetidos a análises qualitativas 

do tipo “probabilidade x impacto” e classificados de acordo com esta técnica em riscos altos, 

moderados e baixos. Riscos altos e moderados tiveram ações específicas de mitigação 

elaboradas, com a definição de um responsável de nível gerencial em executá-las, de acordo 

com a natureza do risco. Tais ações foram incluídas em listas de follow-up para 

acompanhamento mensal nas fases iniciais e acompanhamento semanal nas fases mais 

próximas ao go-live, as quais eram divulgadas para toda a comunidade gerencial da afiliada e 

do projeto em âmbito global.  Não houve o uso de técnicas quantitativas para se gerenciar os 

riscos, ao menos no nível do roll-out para a afiliada brasileira. Porém, pôde-se constatar o uso 

em larga escala da análise qualititativa.  

Validação Prévia do Sistema e seus Dados: Uma série de testes, com objetivo de validar as 

funcionalidades do sistema e os dados nele inseridos foram realizados nos meses anteriores ao 

go-live. Estes testes foram divididos em várias rodadas, chamadas de testes funcionais, testes 
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integrados, testes de aceitação do usuário e simulação de situação real de trabalho. Os testes 

funcionais essencialmente validavam as transações do sistema, os testes integrados os 

processos dentro do ERP, os testes de aceitação validavam a viabilidade de operação por parte 

dos futuros usuários e as simulações validavam o sistema como um todo em uma situação 

mais próxima possível da real. Toda a informação relevante gerada em cada uma dessas 

rodadas foi registrada em uma ferramenta dedicada ao acompanhamento dos testes, que 

permitia o registro dos defeitos encontrados, seu encaminhamento para resolução e o 

acompanhamento em tempo real do status de cada defeito. Além disso, permitia gerar 

estatíticas a respeito de número de defeitos gerados e solucionados por rodada e do progresso 

dos testes por frente, por consultor e funcional responsável e por processo. 

Plano de Treinamento: Para garantir a adequada preparação dos futuros usuários do sistema, 

uma série de materiais de treinamento foi preparada e disponibilizada pelos usuários-chave 

acerca das principais transações e processos disponibilizados pelo novo sistema. Além disso, 

uma ferramenta específica para a elaboração de materiais de treinamento foi disponibilizada 

aos usuários-chave para que estes pudessem preparar os materiais com o maior nível de 

qualidade possível. Nas semanas que antecederam o go-live, sessões de treinamento foram 

preparadas com base nesses materiais, as quais incluiam explanações sobre os tópicos do 

material e simulações dos processos dentro de um ambiente de teste, onde os usuários 

poderiam simular as atividades da mesma forma que o fariam no sistema em produção. Foi 

acordado entre o time de projeto e as áreas da afiliada que as senhas de acesso dos novos 

usuários ao sistema somente seriam condedidas caso os mesmos comparecessem às sessões de 

treinamento e fossem aprovados em um teste baseado no material e nas simulações, de modo 

que se houvesse a certeza de que o usuário saberia operar o sistema no ambiente de produção. 
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4.5 Problemas Encontrados (Limitações ao Gerenciamento de Risco) 

 

Pôde-se observar, pelo exposto até então, que houve de fato um trabalho no sentido de se 

planejar, identificar, analisar, responder e monitorar os riscos do projeto. Observando as 

principais ações tomadas, nota-se que, ao menos em parte, as técnicas de gerenciamento de 

riscos preconizadas pelo PMBOK foram adotadas e mesmo ferramentas sofisticadas de apoio 

foram disponibilizadas para que o risco fosse gerenciado de forma adequada. Porém, ao se 

analisar os resultados efetivos do projeto podem-se observar alguns indicadores negativos, de 

que algo no gerenciamento de risco não funcionou como deveria. Entre esses indicadores 

estão: 

• Atraso na data de go-live do sistema em mais de um ano em relação a primeira 
data estipulada; 

• Custo total do projeto muito superior ao orçamento inicial estipulado; 
• Grande quantidade de trabalhos manuais a serem executados pelas áreas após a 

implementação do ERP, em função de necessidades do negócio que o sistema não 
cobria; 

• Não funcionamento correto de algumas interfaces entre o ERP e sistemas de 
apoio, que expuseram a empresa a, por exemplo, riscos fiscais e regulatórios; 

• Período de estabilização do sistema demasiadamente longo após a entrada em 
produção, o que impossibilitou o direcionamento imediato dos esforços do time 
de projeto para o roll-out em outros países da América do Sul; 

• Número excessivo de erros operacionais por parte dos usuários do ERP, que 
levou a empresa a um número recorde de reclamações por parte dos clientes em 
seu call center; 

• Emissão de reportes e análises inconsistentes em função de dados incorretamente 
carregados para o sistema. 

 

As árvores de palavras abaixo foram extraídas das entrevistas e ajudam a ilustrar os 

problemas listados: 
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Figura 14 – Diagrama de árvore de expressões adjacentes – “atraso na data do go-live”. 

 Fonte: extraído do NVIVO e adaptado pelo autor. 

 

Figura 15 – Diagrama de árvore de expressões adjacentes – “problemas fiscais com o ERP”. 

 Fonte: extraído do NVIVO e adaptado pelo autor. 
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Figura 16 – Diagrama de árvore de expressões adjacentes – “falhas no sistema”. 

 Fonte: extraído do NVIVO e adaptado pelo autor. 

 

Em particular, algumas frases extraídas das entrevistas e do material de comunicação também 

ressaltam o impacto destes problemas no projeto:  
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• “O fit-gap workshop nunca deveria ter sido feito na época em que foi e do jeito 
que foi, porque a gente não tinha o modelo global pronto” (B1); 

• “A cada risco que era exposto, um workaround era definido como mitigação e a 
impressão que dava é que a área dizia sim para muitas coisas sem entender que, lá 
na frente, o operacional se revelaria impraticável” (P2); 

• “Em muitos países as faturas são emitidas após a entrega da mercadoria, não 
antes, como no Brasil. Isto exigirá muito mais em termos das nossas interfaces 
com o ERP” (Comunicação oficial da empresa); 

• “Aquilo que desenhamos para o projeto foi implementado, mas agora os usuários 
não sabem operar o sistema. O time de projeto terá de fazê-lo por um bom tempo 
e não poderá se dedicar ao roll-out” (P2); 

• A customização da parte de vendas foi um grande fiasco! O cenário de vendas 
que mais ocorre na empresa simplesmente não foi mapeado. As reclamações no 
call-center dispararam após o go-live” (B1); 

 

Além disso, foi possível constatar que a percepção geral dos entrevistados acerca do nível de 

qualidade do gerenciamento de risco era de média a baixa, como foi detalhado no tópico 4.2. 

No entendimento deles, os riscos deste projeto não haviam sido gerenciados de forma 

satisfatória. Assim, inevitavelmente surge a seguinte questão: como um projeto com um 

arcabouço dedicado à gestão de riscos pôde ser mal avaliado pela equipe que o conduziu e 

entregar um produto final com os problemas citados? Em grande parte, esta situação pode ser 

explicada pelos limitadores levantados pela abordagem metodológica, os quais são detalhados 

a seguir: 

Integração Insuficiente Entre as Áreas: Foi possível constatar que, ao longo de todas as 

fases do projeto, a necessária integração entre o time de projeto e as áreas de negócio da 

afiliada, além de entre as equipes no Brasil e na matriz não ocorreu da forma como deveria. 

Muitas das necessidades legais, regulatórias e de negócio da afiliada não foram tratadas pelo 

projeto. Ao se envolver o time global, responsável em última instância pela aprovação de 

quaisquer alterações na estrutura funcional do sistema, não foi possível se chegar a um 

consenso sobre a solução ideal para se atender as necessidades da afiliada sem comprometer a 

integração e a harmonização global que o ERP buscava prover. Por outro lado, pôde-se 

perceber que muitas das áreas de negócio da afiliada adotaram uma postura de distanciamento 

em relação ao projeto, não participando de discussões critícas que definiram alguns aspectos 



92 
 

da configuração do ERP, não disponibilizando seus recursos mais capacitados e mais 

experientes para o projeto. Conforme dito em uma das entrevistas: “a quantidade de trabalhos 

manuais que estamos fazendo hoje é muito superior porque a pessoa que tomou as decisões 

não tinha experiência e não sabia os impactos que suas decisões teriam sobre o processo” 

(B2). Além disso, as áreas de negócio atuaram de forma paralela ao projeto, tomando muitas 

vezes decisões sobre a estrutura de suas áreas que futuramente não se encaixariam com as 

premissas adotadas para a configuração do sistema. 

Não Preparação Adequada da Empresa: Alguns autores em gestão de projetos 

(DAVENPORT, 1999; HUQ, HUQ, CUTRAIGHT, 2006; PELLERIN, HADAYA, 2008) 

enfatizam a necessidade de projetos de implementação de um novo ERP estarem sempre 

acompanhados de um processo paralelo (ou mesmo anterior) de reengenharia, que significa a 

remodelação dos processos da empresa, a reestruturação de sua organização e a adequação de 

seus recursos humanos, tecnológicos, de gestão e financeiros ao novo modo de operação que 

o sistema irá exigir para que se extraia dele todo o seu benefício potencial. Nota-se, ao 

analisar a documentação do projeto e a percepção dos entrevistados, que tal processo ocorreu 

de forma bastante deficiente. Muitas áreas não mapearam seus processos para verificar sua 

aderência ao novo sistema, nem procuraram capacitar sua mão-de-obra para as novas 

exigências que esta deveria atender. Apesar de o corpo gerencial ter tratado em algumas 

oportunidades ao longo do projeto a questão do gerenciamento de mudança, as evidências 

apontam para o fato de que a mensagem de mudança parece não ter chegado com a força 

necessária ao nível operacional. Houve também o envolvimento tardio de muitas áreas no 

projeto, em função de fatores diversos como falta de recursos para envolvimento em um 

momento anterior, não percepção da importância de seu envolvimento no projeto e do 

impacto futuro do sistema em suas atividades, bem como disponibilização de recursos para 

projetos concorrentes, ocorridos na mesma época da implementação do ERP. 



93 
 

Atraso na Definição do Modelo Global: Em se tratando da implementação de uma 

plataforma global de sistemas, é condição fundamental que o modelo global básico seja 

desenvolvido, testado e liberado pela equipe de projeto global antes que os trabalhos locais 

sobre o sistema tenham início. Sem a plataforma global, não é possível se avaliar o tamanho 

das lacunas a serem preenchidas pelas eventuais adaptações do ERP às condições do país, tão 

pouco se determinar quais interfaces serão necessárias, as configurações a serem feitas nesses 

sistemas de apoio e se antever o volume de trabalho manual necessário em função das 

mudanças, redimensionando assim as equipes em cada área. Houve um atraso de, no mínimo, 

um ano na entrega desse modelo global, o que levou a execução de fases críticas do projeto, 

tais como a validação dos processos ou blueprint, sem que os responsáveis locais pela 

validação pudessem ter certeza acerca do que o modelo global entregaria. Além disso, a 

entrega tardia desse modelo global levou a uma redução de prazo de entrega das fases 

subsequentes, com impactos relevantes na qualidade do produto final. 

Limitação de Tempo para Implementação: Uma vez que a plataforma global foi entregue 

com atraso e as áreas de negócio não aproveitaram a janela de oportunidade gerada para 

trabalhar em sua reengenharia, o tempo para a efetiva execução do projeto (configuração, 

teste, validação e transição para entrada em produção) mostrou-se reduzido. Outro fato 

importante destacado pelas evidências foi a troca do comando global de TI da corporação em 

um dado momento do projeto, com total mudança de foco do desenvolvimento e melhoria da 

plataforma global para a efetiva implementação do sistema nas afiliadas. Na prática, neste 

momento o Brasil deixou de ser uma região de roll-out do projeto para se tornar uma das 

afiliadas-piloto, devendo o país entrar com seu sistema em produção juntamente com os 

primeiros países. Tais mudanças de conjuntura resultaram em metas de tempo 

demasiadamente agressivas para a execução dos testes, sem tratamento adequado dos defeitos 

encontrados, com comprometimento da qualidade dos materiais de treinamento que estavam 
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sendo desenvolvidos, cancelamento ou adiamento de discussões sobre correções e melhorias 

para depois do go-live e supressão de verificações importantes de qualidade de dados e de 

preparação do negócio (business readiness) no período de validação final da solução, logo 

antes do go-live. 

Diferença de Expectativa entre as Áreas: As evidências apontaram de forma clara, 

principalmente nas fases finais de execução do projeto, que havia uma grande discrepância 

entre as expectativas das áreas de negócio, do time local e do time global acerca do que o 

projeto deveria entregar. As áreas de negócio esperavam receber, como produto final da 

implementação, um sistema que lhes permitisse executar suas atividades diárias da forma 

mais automatizada e simples possível, que provesse informações gerenciais de forma ágil e 

que lhes permitisse aumentar a eficiência de suas operações. Algumas áreas esperavam, até de 

forma errônea, poder trabalhar com o novo sistema da mesma forma que trabalhavam com os 

sistemas legados anteriores, com possibilidades de improvisação que lhes permitisse maior 

agilidade. O time local de projeto, por outro lado, trabalhava com a expectativa de cumprir 

seu cronograma e estabilizar o sistema em produção no menor prazo possível, para que 

pudesse voltar suas atenções ao roll-out da América do Sul e pudesse reduzir seus custos de 

consultoria, uma vez que a implementação local estaria concluída. Por fim, a expectativa do 

time global concentrava-se em garantir a harmonização da plataforma, ou seja, a maior 

uniformidade possível da mesma de país para país, além de cumprir o cronograma global de 

implementação encerrando o quanto antes as atividades de suas implementações-piloto. Este 

conflito entre as expectativas destes três grupos gerou tensões políticas na organização e levou 

ao tratamento que questões críticas de forma inadequada, o que impactou o rendimento do 

sistema em produção. 

Não Utilização Prática das Metodologias: Apesar de haver uma metodologia definida para 

identificação, análise, reposta e monitoramento dos riscos, observou-se na rotina diária do 
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projeto que o tratamento destes riscos não se dava de maneira tão eficiente. Além disso, o 

gerenciamento de riscos ficou muito restrito ao nível gerencial, não descendo ao nível 

operacional das áreas de negócio ou ao nível funcional das equipes de projeto, de modo que 

muitos riscos detectados neste nível não chegaram a ser tratados. Agravando o quadro, muitos 

dos riscos mapeados e com ações de mitigação traçadas não foram apropriadamente 

acompanhados até sua resolução, sendo deixados “no meio do caminho” e sem uma solução 

adequada, com impactos posteriores sobre a operação do ERP. Isto foi particularmente notado 

após a mudança de foco para cumprimento dos prazos. 

Má Qualidade da Informação nos Sistemas Legados: Algo muito evidenciado pela 

documentação analisada foi o fato de que a empresa enfrentou problemas com a qualidade dos 

dados contidos em seus sistemas legados. Conforme dito em uma das entrevistas: “Ao 

levantarmos a possibilidade de problemas com os dados, vimos que o risco era real e que, na 

verdade, menos de 30 por cento dos dados dos sistemas legados estavam prontos para serem 

transferidos ao ERP” (P1). Cadastros de clientes, fornecedores, materiais, ativos imobilizados, 

preços, saldos contábeis, saldos de estoques, pedidos de compra e venda, entre outros dados, 

apresentavam uma série de inconsistências, problemas de formatação, dados incompletos, 

dados faltantes, dados duplicados, entre outros problemas. O impacto sobre a operação foi 

grande, uma vez que tal base de dados, uma vez transferida, levou a erros operacionais e 

geração de relatórios incorretos, impactando a confiança dos funcionários da empresa na 

informação gerada pelo sistema e na qualidade da solução entregue. 

Estrutura: As evidências destacam, por fim, um importante aspecto, relacionado 

principalmente ao planejamento dos riscos: a estrutura criada para gerenciar estes riscos foi 

bastante hierarquizada, de modo que muito da informação relevante não chegava aos fóruns 

de discussão dos riscos ou chegava de forma distorcida ou incompleta. Esta estrutura, com um 

grande número de níveis funcionais e administrativos de gestão, pareceu confusa em muitos 
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momentos para membros externos ao projeto, os quais não tinham certeza sobre a quem 

endereçar suas demandas. Além disso, profissionais experientes do mercado de consultoria, 

com inúmeras implementações de ERPs em seus currículos, foram contratados para o projeto, 

porém com um claro escopo de execução da implementação. O conhecimento desses 

profissionais foi utilizado, de acordo com alguns dos entrevistados, aquém do necessário nas 

fases críticas de desenho da solução e adequação da plataforma global aos requerimentos do 

Brasil. De acordo com um dos entrevistados: “Uma coisa muito importante, em minha 

opinião, é que não se faz gerenciamento de riscos com três pessoas em uma sala! É preciso 

discutir os riscos com pessoas que estão vivendo o projeto e tem experiência neste assunto” 

(B1). Isto fez com que os insights baseados em sua experiência ficassem excluídos do 

exercício de planejamento dos riscos e permitissem a mitigação prévia de inúmeros riscos que 

se tornaram problemas da operação ao final do projeto. O que foi possível perceber, com base 

na documentação analisada, é que o planejamento dos riscos do projeto foi uma tarefa 

essencialmente do time global, com consultas esporádicas ao staff das afiliadas e discussões 

limitadas ao nível gerencial que não buscaram as percepções dos profissionais que possuíam o 

efetivo conhecimento sobre a empreitada de se implementar um ERP no Brasil. 

 

4.6 Sugestões de Melhoria ao Gerenciamento de Risco no Caso Estudado 

 

Com base na discussão até o momento, é possível inferir que o gerenciamento de riscos deste 

projeto ocorreu no contexto da criação de uma série de medidas para eliminar ou mitigar 

riscos previamente mapeados, medidas essas que se encaixam parcialmente em práticas 

recomendadas por frameworks de referência como o PMBOK. Porém, este processo 

encontrou uma série de barreiras internas organizacionais, técnicas, de integração, de 
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comunicação e de limitação de recursos que o afastaram de um resultado melhor. É possível 

expressar de forma resumida a realidade da gestão de riscos no caso estudado através um 

diagrama que evidencia os riscos a mitigar, as ações tomadas e as barreiras encontradas. Um 

modelo baseado na análise de todas as evidências coletadas neste estudo é sugerido no 

diagrama abaixo: 

 

 

Figura 17 – Modelo de gerenciamento de riscos do projeto de implementação de ERP na empresa estudada. Fonte: preparado pelo autor. 

 

A questão fundamental que se coloca diante da equipe responsável pela implementação deste 

ERP neste caso específico é: como garantir a execução bem sucedida de um plano de 

gerenciamento para os riscos identificados, transpondo todas as barreiras identificadas? Essa 

questão necessita ser respondida para garantir que o novo sistema seja implementado de 

acordo com os critérios de tempo, custo e escopo esperados e que seja entregue um produto 
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funcional e estável ao negócio. Assim, com base na análise dos dados desta pesquisa, este 

trabalho recomenda algumas ações com o intuito de auxiliar a gestão do projeto a ultrapassar 

as barreiras identificadas: 

Integrar Efetivamente as Áreas: Projetos como o estudado, que englobam um amplo escopo 

de funcionalidades e envolvem diferentes áreas em diferentes afiliadas e na sua matriz, devem 

tomar a questão da integração como crítica. Torna-se absolutamente necessário um 

sincronismo de ações entre as diferentes frentes e principalmente entre os times de projeto 

local, global e os executivos das áreas de negócio. Fatos como a indefinição de um modelo 

global em um momento em que o projeto já se encontra em execução na afiliada levam a 

companhia a desperdiçar enorme quantidade de recursos com pouca efetividade, uma vez que 

não há uma plataforma definida sobre a qual trabalhar. Além disso, essa falta de integração e 

sincronismo pode levar a empresa a alternar momentos de falta e sobrecarga de trabalho no 

projeto, levando as equipes responsáveis pela implementação a relegar a qualidade do sistema 

a segundo plano em momentos de grande pressão. O ideal para evitar esta armadilha seria 

garantir, na medida do possível, uma carga de trabalho uniforme ao longo do projeto através 

da definição de uma agenda global de projeto mais clara, ou seja, definir claramente e com a 

antecedência necessária quando a plataforma global seria disponibilizada e quando o sistema 

deveria estar em operação na afiliada, de modo a permitir ao projeto contratar, disponibilizar e 

abrir mão dos seus diferentes recursos no tempo certo. 

Aplicar Reengenharia como Parte do Esforço de Implementação: A implementação de 

um sistema integrado de gestão em uma empresa não é algo limitado à esfera técnica, muito 

menos um desafio apenas aos profissionais da área de TI. Este é um esforço que deve ser 

levado a cabo por toda a empresa e que afeta todas as esferas da organização, seja sua 

estrutura ou o comportamento esperado dos colaboradores. Não se deve acreditar que a 

implementação por si só irá resolver os problemas de natureza organizacional, estratégica ou 
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de recursos humanos de uma empresa. Assim, entende-se ser recomendada a adoção, antes 

mesmo do inicio da implementação propriamente dita, de um amplo plano de reengenharia de 

processos em todas as áreas que sejam, de algum modo, impactadas pelo novo sistema. É 

necessário que os executivos de cada área entendam antecipadamente as demandas que o 

novo ERP trará ao seu dia-a-dia e façam as adaptações necessárias de gestão, de organograma 

e recursos para que o sistema se encaixe a área quando em funcionamento. Essas adaptações 

incluem capacitação de funcionários, mudanças de organograma, preparação dos gestores, 

substituíção de colaboradores ou gestores que não puderem ser enquadrados, enxugamento de 

áreas com excesso de recursos e investimento em áreas com carência, mudança de fluxo de 

processos, entre outras medidas. 

Gerenciar as Expectativas das Partes Interessadas: Este é um ponto que o PMBOK 

enfatiza fortemente em seu tópico 10.4, quando do gerenciamento das comunicações de um 

projeto. “Gerenciar as expectativas das partes interessadas é o processo de comunicação e 

interação com as partes interessadas para atender às suas necessidades e solucionar as 

questões à medida que ocorrem” (PMBOK, 2008, p. 261). Efetuar tal gerenciamento diminui 

o nível de insegurança dos colaboradores em relação à manutenção de seus empregos com o 

advento do sistema, aumentando sua aceitação, reduz a chance de se fazer investimentos 

incompatíveis, redundantes ou mesmo conflitantes com as funcionlidades do ERP, impede 

que hajam eventos inesperados quando do atingimento de marcos do projeto ou mesmo 

quando da entrada do sistema em produção e diminui a insatisfação dos gestores com a 

qualidade do produto entregue, uma vez que estes já sabem o que aguardar. Para este projeto, 

recomenda-se que haja, antes da implementação, um acordo acerca do que será e não será 

atendido pelas funcionalidades do ERP, para cada área afetada. Desse modo, os gestores 

podem trabalhar em tempo com soluções alternativas (workarounds) para os processos não 

cobertos. Deve ser esclarecido também aos colaboradores o papel esperado de cada um deles 
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na implementação e suas atribuíções após a entrada do ERP em funcionamento. Não devem 

haver dúvidas ou surpresas para nenhuma das partes interessadas. 

Sanear os Dados: As evidências analisadas induzem a afirmar que parte dos problemas 

verificados nas fases finais de implementação e na fase de estabilização do sistema após sua 

entrada em produção ocorreu em função da má qualidade dos dados transportados dos 

sistemas legados para o ERP. Isso ressalta a importância de se garantir um processo robusto 

de saneamento desses dados antes da carga final. Sanear, neste caso, significa efetuar um 

mapeamento completo de todos os sistemas legados, avaliando o formato e conteúdo de cada 

unidade de dados, separar os dados transportáveis dos não transportáveis, definir todas as 

adaptações necessárias para o transporte, criar processos de validação que efetivamente 

garantam que os dados foram adaptados, verificar dados que não constam nos sistemas 

legados, mas que são mandatórios ao novo sistema, estabelecendo critérios de obtenção 

desses dados. Todo esse processo deve ser encaixado de forma clara ao cronograma do 

projeto de modo a disponibilizar tempo às áreas para o esforço de saneamento e a entregar os 

dados em tempo para que a carga ao ERP nãso comprometa o prazo da implementação como 

um todo. Todos os envolvidos devem saber que dados procurar, o que deve ser feito com eles 

e quando os dados para carga devem ser entregues. 

Distribuir os Recursos do Projeto em uma Estrutura Adequada: Algo que este estudo 

evidenciou foi a dificuldade, neste projeto, em se fazer as informações fluírem pela estrutura 

montada para a implementação. Isso em parte decorre do fato desta estrutura ter acomodado 

diversos níveis hierárquicos, local e globalmente. Para muitos processos havia multiplos 

pontos focais para se tratar de um mesmo assunto e não havia muita clareza a respeito de 

quem era o responsável em última instância por um determinado processo ou em resolver um 

problema. Diminuir o nível de burocracia é condição fundamental para garantir o 

mapeamento e a mitigação de riscos compatível com a dinâmica do projeto. Isso significa 
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tornar a estrutura do projeto mais limpa, centralizando grupos de tarefas e problemas em um 

executivo e seu respectivo grupo, comunicando a estrutura e as responsabilidades de forma 

clara para toda a empresa. Significa também estabelecer um fluxo de trabalho e um padrão 

claros para o escalonamento de problemas encontrados, riscos e oportunidades identificados, 

eliminando na medida do possível a quantidade de intermediários. Por fim, implica em 

estabelecer claramente o escopo de atuação de cada uma das consultorias, evitando 

redundâncias e a consequente competição interna entre essas consultorias, o que poderia levar 

a sonegação de informações. 
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5 Considerações Finais 

  

Esta pesquisa teve o objetivo de tratar a problemática do gerenciamento de risco na 

implementação de um ERP através da análise aprofundada de um estudo de caso único 

ocorrido em uma empresa industrial de grande porte. Procurou-se, através de trabalho de 

coleta e análise das informações, entender o pano de fundo de uma implementação de sistema 

integrado no contexto de um projeto global de larga escala, com todas as suas nuances 

técnicas, comportamentais e organizacionais e seu impacto na forma como os riscos deste 

projeto foram gerenciados. Procurou-se obter um relato da realidade do gerenciamento de 

risco desta implementação e, com bases nas suas lições aprendidas, prover conhecimento a 

profissionais e gestores da área de projetos sobre melhores práticas a serem adotadas quando 

envolvidos em situações semelhantes. 

Os resultados desta pesquisa permitem fazer algumas inferências sobre o gerenciamento de 

riscos em projetos de TI: de fato, implementar um software integrado de gestão em uma 

empresa é algo muito além de um desafio técnico. Trata-se de preparar a empresa para lidar 

da melhor forma possível com desafios de natureza humana, técnica e organizacional, 

demandando um esforço conjunto de todos os seus funcionários, não somente daqueles que 

integram a equipe do projeto. Trata-se buscar a melhor solução possível não apenas em 

termos de cumprimento de prazos, orçamentos e escopo, mas sim de garantir o exercício 

máximo do potencial de geração de vantagens estratégicas e táticas para a companhia com o 

advento do sistema. Por fim, evidencia que projetos de escopo global envolvem 

particularidades que precisam de tratamento diferenciado, como consideração a diferentes 

aspectos fiscais e regulatórios do país, ao gerenciamento de expectativas e à garantia de uma 

estrutura limpa e não excessivamente hierarquizada, por onde a informação possa fluir 

rapidamente, sem bloqueios nem distorções. 
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Obviamente, esta pesquisa apresenta uma série de limitadores que devem ser considerados 

quando da sua leitura. Por se tratar de um estudo de caso único, carrega os viéses culturais e 

organizacionais da empresa estudada, sendo necessária sua adaptação para casos de contexto 

diferente ou casos semelhantes em outras empresas. Além disso, a pesquisa qualitativa 

baseada em entrevistas em profundidade e em técnicas de análise de conteúdo, não suportadas 

largamente por ferramental estatístico, intrinsecamente carrega consigo o viés do pesquisador 

que, por mais que tenha procurado se ater aos fatos observados e as evidências coletadas, não 

pode se dissociar completamente de sua própria interpretação dos fatos. Por fim, mesmo com 

a vigência de um acordo de confidencialidade entre o pesquisador e a empresa estudada, 

alguns documentos não puderam ser utilizados na pesquisa uma vez que a empresa os tratava 

como estritamente confidenciais sendo, portanto, seu acesso negado. Recomenda-se, desse 

modo, a leitura deste caso com olhar crítico e comparações com outras referências 

bibliográficas em gerenciamento de riscos, gerenciamento de projetos e tecnologia de 

informação. 

Como melhoria e prolongamento dos estudos sobre o assunto, sugere-se a elaboração de 

estudos semelhantes em um conjunto de empresas, com a possibilidade de se ampliar a 

metodologia para se incluir uma análise quantitativa em função do maior volume de dados. 

Sugere-se também a análise do gerenciamento de risco de outros tipos de projetos além dos 

relacionados à implementação de softwares, bem como o uso de outros frameworks de 

referêrencia, além do PMBOK. Estes estudos adicionais podem eventualmente criar uma base 

de material empírico para futuramente servir de matéria-prima para a construção de modelos 

teóricos aplicáveis ao gerenciamento de riscos em projetos ou em atividades de natureza 

similar a de projetos.  
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GLOSSÁRIO 

 
Business Blueprint: fase de um projeto de implementação de um ERP em que se identificam, mapeiam 
e detalham os processos atuais do cliente e se verifica como esses processos serão aderentes ao que o 
ERP oferece. Caso haja pontos não aderentes ao sistema, detalham-se os desenvolvimentos ou 
interfaces necessários para atender as demandas que o ERP não atende. Nesta fase são geradas as 
documentações de cada módulo do sistema, detalhando como o mesmo será configurado e 
parametrizado para atender os processos da empresa.  
 
Go-live: É o evento que marca a entrada do ERP em produção, a partir do qual ele será entregue aos 
usuários finais do sistema para utilização.   
 
Roll-out: é o processo de expansão de uma implementação de ERP, seja ela geográfica (inclusão de 
outra filial ou país), de inclusão de módulos ou sub-módulos ou de incorporação de novas 
funcionalidades ao sistema.  
 
Mainframes: Computadores de grande porte, destinados em geral ao processamento de um grande 
volume de informações. Concentravam toda ou grande parte da capacidade computacional das 
empresas antes do advento dos computadores pessoais (PCs).  
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Apêndice I – Convite para Entrevista 
 
O convite abaixo foi enviado aos entrevistados através do e-mail corporativo da companhia. 
 
Prezado Sr./Sra. (Nome do colaborador),  
 
Venho por meio deste e-mail convidá-lo a participar de uma pesquisa acadêmica, cujo tema 
trata do gerenciamento de risco em projetos de implementação de ERP e que tem por objeto 
de pesquisa a implementação do (nome do ERP) na (nome da empresa estudada). Esta 
pesquisa está sendo conduzida por mim, sob orientação do Prof. Dr. Octávio Ribeiro de 
Mendonça Neto e será avaliada por uma banca de especialistas para a outorga do título de 
Mestre em Controladoria Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.  
Esta pesquisa consistirá em uma entrevista, cuja duração estimada é de 30 a 60 minutos, a 
qual abordará o processo de gerenciamento de riscos adotado durante a execução do projeto 
de implementação do (nome do ERP) na (nome da empresa estudada). A entrevista irá buscar 
obter a descrição de como a equipe do projeto e as diferentes áreas da empresa atuavam na 
identificação, mitigação e monitoramento de riscos potenciais aos objetivos do projeto, bem 
como descrever as metodologias e ferramentas utilizadas para gerenciar os riscos de forma 
bem-sucedida.  
Gostaria de ressaltar que há o compromisso, tanto de minha parte quanto da parte da 
Universidade, de que todas as informações coletadas nesta entrevista sejam utilizadas 
exclusivamente como fonte de dados para a pesquisa relacionada, não sendo encaminhadas ou 
fornecidas a terceiros em nenhuma hipótese. Além disso, informo que tanto o nome da 
empresa quanto dos entrevistados serão ocultados na pesquisa, para preservar o anonimato das 
pessoas que colaboraram com a mesma. Por fim, informo que cada participante poderá 
receber, caso lhe interesse, uma cópia do trabalho finalizado, com todas as análises efetuadas 
sobre os dados coletados.  
Agradeço antecipadamente sua colaboração e fico no aguardo de uma data e horário que 
sejam convenientes ao Sr./Sra. para a realização da entrevista.  
Quaisquer dúvidas ou comentários, não hesite em entrar em contato.  
 
Atenciosamente, 
 
Renato Araujo 
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Apêndice II – Protocolo de Estudo de Caso 
 
Objetivo: Este estudo de caso visa descrever como é conduzido o gerenciamento de riscos em 
um projeto de implementação de ERP em uma empresa multinacional de grande porte. Mais 
especificamente, procura evidenciar através de documentos e testemunhos de elementos-
chave deste processo a forma como os fatores de risco ao projeto são identificados, 
classificados, priorizados e tratados. Por fim, procura captar a percepção que cada elemento-
chave tem a respeito do nível de qualidade praticado no gerenciamento de riscos do projeto e 
os pontos fortes e a melhorar relativos a este aspecto da implementação. 
 
Fundamentação Teórica: Este é um estudo de caso descritivo e, como tal, não procura 
comprovar nenhuma hipótese ou estabelecer qualquer relação causal entre dois ou mais fatos. 
Assim, o elemento teórico aqui contido deverá apenas servir como referência para a 
elaboração dos planos de trabalho de campo, auxiliando no estabelecimento dos critérios para 
seleção e coleta dos documentos relacionados ao projeto, na forma como as questões de 
entrevistas deverão ser elaboradas e na definição do que deverá ser considerado quando em 
observação participante. O framework a ser utilizado para tanto será o PMBOK, referência em 
gerenciamento de projetos reconhecido tanto por acadêmicos quanto por profissionais da área. 
 
Evidências: as evidências a serem coletadas irão se basear em três fontes: 
 
Documentos: disponíveis em pastas específicas da rede interna da companhia reservadas ao 
projeto e na Intranet corporativa. Poderão ser em diversos formatos, tais como e-mails, atas de 
reunião, comunicados, planilhas de controle, anais de workshops, entre outros. 
 
Entrevistas: serão feitas com profissionais-chave da gestão estratégica e tática do projeto, 
bem como com representantes das áreas de negócio e membros da alta administração da 
companhia. As questões serão focadas em gerenciamento de riscos no contexto da 
implementação de ERP e algumas questões poderão ser modificadas de acordo com o perfil 
do entrevistado. 
 
Observação participante: notas serão tomadas de algumas atividades do projeto 
relacionadas à sua gestão de riscos, tais como de reuniões de status entre responsáveis por 
cada processo, de definição de processos específicos e de solução de problemas nas fases de 
teste e carga de dados. Estas notas serão inseridas no relatório de estudo de caso de acordo 
com o contexto em que estas se encaixarem e estarão disponíveis em sua totalidade no banco 
de dados do estudo. 
 
Organização do Protocolo: este protocolo será dividido em três partes, a saber: 
 
Procedimentos: como será feito o acesso ao local de estudo e aos dados necessários, os 
documentos a serem analisados, a relação de pessoas a serem entrevistadas, as atividades a 
serem observadas, a equipe pesquisadora e os procedimentos de revisão e validação do 
estudo; 
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Questões do estudo de caso: um guia para a elaboração de perguntas durante as entrevistas, 
baseado nas proposições do guia PMBOK para gerenciamento de risco e no contexto do caso, 
com objetivo de manter as perguntas no foco e obter informações relevantes para o estudo de 
caso; 
 
Plano de análise e elaboração de relatórios: descreve a forma como as informações 
relevantes serão extraídas do material coletado, a ótica utilizada para se fazer as inferências 
necessárias sobre as informações e a maneira como estas informações e sua análise serão 
reportadas no relatório final do estudo.  
 
Procedimentos 
 
Acesso ao local de estudo e aos dados necessários: uma vez que o pesquisador deste estudo 
de caso é também funcionário da empresa estudada e membro da equipe de implementação do 
ERP, o acesso ao campo é garantido pelo próprio exercício da sua função. Com relação ao 
acesso aos dados e às pessoas, será firmado um termo de confidencialidade com a empresa 
através de carta de autorização e de solicitação de entrevistas, assinada pelo Gerente de 
Projetos. A empresa solicita que seu nome não seja revelado, bem como os nomes das pessoas 
entrevistadas. Desse modo, tanto a empresa como os nomes reais serão substituídos por 
nomes fictícios, porém os fatos relatados serão mostrados como realmente são. 
 
Documentos a serem analisados: os documentos a serem analisados serão selecionados de 
forma a compor uma amostragem significativa de todo o material disponível para análise. Não 
será dada prioridade a um formato de documento específico, sendo seu conteúdo mais 
importante na decisão de integrar ou não a amostra. Além disso, será solicitado aos 
entrevistados acesso a documentos, caso aplicável, que corroborem afirmações feitas na 
entrevista. Alguns documentos poderão ficar sem acesso em função de sua confidencialidade 
e, nesse caso, poderão se constituir em limitadores do estudo. 
 
Pessoas a serem entrevistadas: a relação de pessoas será escolhida de modo a ter ao menos 
um representante de cada parte principal envolvida, garantindo que o conjunto dos 
depoimentos traga uma visão completa da gestão de riscos do projeto. Desse modo, as pessoas 
ocupantes dos seguintes cargos serão selecionadas: 

 
 - Gerente do Projeto; 
 - Gerente de Integração; 
 - Lider de Frente Funcional; 
 - Lider de Frente Técnico; 

- Gerente de Migração de Dados; 
 - Process Owner – Finanças (time global); 
 - Process Owner – Controladoria (time global); 
 - Process Owner – Controladoria (time local – Controller); 
 - Process Owner – Engenharia (time local – Diretor de Engenharia) 
 - Key User Controladoria; 
 
Atividades a serem observadas: as atividades a serem observadas correspondem 
principalmente àquelas a ocorrerem no período da pesquisa em campo, como as relacionadas 
às fases de testes, treinamentos e entrada do ambiente em produção (go-live). Serão 
selecionadas algumas dessas atividades como exemplo e o critério de seleção se baseará 
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naquelas que possam trazer informações relevantes sobre como o gerenciamento de riscos é 
praticado e como se dá a comunicação dos riscos dentro do projeto. 
 
Equipe pesquisadora: para este estudo de caso, em função de limitações de tempo e 
recursos, apenas o autor atuará como pesquisador e coletará todos os dados pertinentes à 
pesquisa. Mão-de-obra externa poderá ser contratada para algumas tarefas específicas (como, 
por exemplo, a transcrição de entrevistas), mas em última análise todas as atividades estarão a 
cargo do próprio autor. Como o pesquisador nesse caso é interno ao projeto, não haverá a 
figura do “informante” neste estudo. 
 
Procedimentos de revisão: para garantir a confiabilidade do método de coleta e das 
informações coletadas, os seguintes procedimentos deverão ser adotados: 
 
Revisão das questões elaboradas e dos documentos selecionados por especialistas: o 
orientador deste trabalho e, eventualmente, algum especialista indicado pelo mesmo poderão 
revisar as questões e conteúdo dos documentos, sugerindo melhorias a serem efetuadas tanto 
do ponto de vista de aderência ao tema de gerenciamento de risco e ao framework de 
referência como da sua utilidade na resposta às questões de pesquisa; 
 
Elaboração de uma entrevista-piloto: após a revisão das questões, será selecionada uma 
pessoa do projeto para que estas sejam aplicadas antes que as outras entrevistas tenham curso. 
Desse modo, poderá ser avaliada a dinâmica da entrevista, a reação do entrevistado às 
perguntas e se tanto as questões como as condições em que a entrevista está sendo realizada 
estão permitindo a obtenção das informações necessárias. Esta entrevista-piloto deverá ser 
avaliada em conjunto com o orientador do estudo; 
 
Criação de um banco de dados do estudo: todos os documentos, transcrições de entrevistas 
e notas de observação serão centralizados em um banco de dados específico deste estudo de 
caso, o qual poderá ser disponibilizado para consultas a fim de garantir a confiabilidade do 
estudo. Qualquer informação que permita a divulgação do nome da empresa estudada ou das 
pessoas envolvidas no estudo será omitida como parte do acordo de confidencialidade. 
 
Questões do estudo de caso 
 
Conforme dito anteriormente, o objetivo destas questões é, ao mesmo tempo, manter o foco 
das entrevistas na análise do gerenciamento de risco e extrair o máximo de informações 
relevantes possível deste aspecto do projeto. Para a elaboração destas questões serão 
utilizadas como referência conceitual as proposições do capítulo 11 do PMBOK. O layout se 
baseou no estudo de caso desenvolvido por Lillis (1999, apêndices 1, 2 e 3). 
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A.) Planejamento de Riscos do Projeto 
 
Quais foram os objetivos definidos para o projeto quando do seu planejamento inicial? 
Há alguma documentação formalizando a atribuição destes objetivos? 
Quais são as áreas da empresa a serem impactadas pelo novo sistema? Elas têm as mesmas 
expectativas em relação ao ERP? 
Como houve a formulação destes objetivos? Quais áreas foram envolvidas? Em qual nível a 
gestão global do projeto contribuiu para a atribuição dos objetivos locais? 
A formulação dos objetivos do projeto afeta de que forma a elaboração do seu orçamento e 
cronograma? Poderia citar um exemplo de como os objetivos foram considerados na 
elaboração/revisão do orçamento ou cronograma do projeto? Você considera que o orçamento 
e o cronograma do projeto foram corretamente dimensionados em relação aos seus objetivos? 
Por quê? 
De que forma os objetivos do projeto são comunicados à equipe do projeto e ao restante da 
organização? Há algum padrão de comunicação estabelecido o projeto? 
Houve alguma mudança desses objetivos ao longo do projeto? Por quê? 
Foram ou estão sendo percebidas dificuldades para o alcance desses objetivos? De que forma 
essas dificuldades são tratadas? Há algum procedimento, ou documentação formal para tanto? 
Há planos alternativos para o caso de o plano original não garantir o alcance dos objetivos? 
Como é discutida a possibilidade de adoção ou não desses planos? 
 
B.)  Identificação dos Riscos 
 
De que forma as eventuais dificuldades para se executar uma determinada tarefa no projeto 
são identificadas e reportadas? Há algum procedimento ou documentação para tanto? Poderia 
citar algum exemplo de problema encontrado e a forma como o mesmo foi tratado? 
A identificação de problemas potenciais ao projeto é feita somente por profissionais ligados a 
ele ou por outras áreas da empresa? Há um intercâmbio de informações entre as áreas da 
empresa para isso? Há uma formalização/documentação para esse intercâmbio? 
Quais foram as principais orientações (o que deveria ser garantido) quando da realização dos 
processos de: 
 
  - Mapeamento e validação do processo (blueprint)? 
  - Configuração e teste do sistema? 
  - Treinamento? 
  - Suporte ao sistema pós go-live? 
 
Há alguma documentação ou processo formal para categorizar os problemas encontrados? 
Poderia dar um exemplo de como um problema encontrado foi analisado e categorizado? 

 
C.) Análise Qualitativa dos Riscos 
 
É feita alguma análise de probabilidade e impacto dos riscos encontrados no planejamento e 
durante a execução do projeto? Como esse processo é executado? Poderia nos mostrar algum 
arquivo ou documento que contenha essa análise? 
Há alguma técnica específica sendo aplicada a este projeto para se determinar a probabilidade 
e o impacto de determinado risco ao alcance dos objetivos do projeto? Poderia nos descrever 
essa técnica em maiores detalhes? 
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Os riscos encontrados sofrem alguma tratativa quanto a sua autenticidade e acurácia antes de 
serem considerados na análise? 
Há algum processo para se determinar se uma dada ameaça ou oportunidade deve ser ou não 
tratada como urgente? Como esse processo ocorre? Quem define o nível de urgência dessas 
ameaças / oportunidades? Há alguma documentação oficial para isso? 
Para o caso de alguma situação excepcionalmente complexa, há o envolvimento de alguma 
parte externa em relação ao projeto ou de especialistas na busca de idéias para a solução do 
problema? Caso sim, quem seria(m) acionado(s)? Há algum processo formal para tanto? 
 
D.) Análise Quantitativa dos Riscos 
 
Existe algum trabalho de elaboração de cenários (otimista, provável e pessimista) elaborado 
para determinado risco no projeto? É feito algo assim para o orçamento, cronograma e/ou 
escopo do projeto? Como esses cenários são elaborados e atualizados? Poderia verificar a 
documentação de cenários? 
Há o emprego de alguma técnica de modelagem ou simulação para se avaliar os riscos deste 
projeto? Se sim, poderia me dar um exemplo? Como a mesma é utilizada e quem faz a sua 
aplicação no projeto? 
Há algum cálculo para elaboração de reservas de contingência de tempo / dinheiro para este 
projeto? Poderia nos mostrar como esse cálculo foi elaborado? 
 
E.) Planejar as Respostas aos Riscos 
 
Uma vez que uma oportunidade ou ameaça foi identificada no planejamento ou durante a 
execução do projeto, como é elaborada a resposta ao mesmo? Quais áreas são envolvidas? Há 
algum processo ou documentação formal que trata desse assunto? São feitas revisões de 
cronograma e/ou orçamento baseadas nesses planos de resposta? Qual o papel dos times local 
e global na elaboração desses planos de resposta? 
 
F.) Monitorar e Controlar os Riscos 
 
Existe alguma métrica ou avaliação formal que indique para a empresa que os riscos do 
projeto estão ou não sob controle?  
Esse processo de avaliação é feito somente por pessoal interno ou há a participação de outras 
áreas da empresa ou de empresas externas (consultoria, auditoria, etc)? 
Há alguma avaliação formal ou informal da qualidade da resposta dada a algum risco e do 
resultado prático dessa resposta? 
 
G.) Linhas Gerais 
 
Como é avaliado o posicionamento do projeto como um todo em relação aos seus riscos?  
Em sua opinião, qual nota de um a cinco, sendo um a pior nota e cinco a melhor, é a mais 
adequada para ser atribuída a gestão de riscos do projeto como um todo? Por quê? 
Se pudesse regressar à fase inicial deste projeto, você entende que deveria ser feito algo 
diferente em relação ao gerenciamento dos riscos? Pode citar um exemplo? 
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Plano de análise e elaboração de relatório do estudo de caso 
 
Propõe-se, neste estudo, que as informações coletadas através das entrevistas sejam 
confrontadas tanto com o referencial teórico (PMBOK) como com outras fontes de coleta, tais 
como documentos relacionados ao projeto e observações do autor sobre episódios específicos 
do dia-a-dia do escritório de implementação.  
Além disso, propõe-se comparar as diversas entrevistas entre si, uma vez que as mesmas 
representam os diferentes pontos de vista, expectativas e percepções dos diversos agentes 
envolvidos no processo de implementação do ERP. Dessa forma, poderá ser descrito de 
maneira completa e imparcial o contexto no qual o gerenciamento de risco deste projeto 
ocorre, facilitando a compreensão das razões pelas quais o processo ocorre da forma como os 
envolvidos o relatam. 
O relatório deste estudo de caso será elaborado em duas partes principais: a primeira será uma 
comparação das práticas descritas com aquelas preconizadas no framework de referência 
PMBOK e a análise, por parte do autor, das semelhanças e diferenças entre o modelo e a 
prática observada. A segunda será composta por uma narrativa de como se dá o 
gerenciamento de risco no projeto estudado e dos problemas encontrados, baseada na análise 
do material coletado e nas percepções dos agentes entrevistados. 
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Apêndice III – Referências por Grupo de Categorias 
 
Grupo “Contribuíções” 

 

Categoria Nº de Referências
Uso de Especialistas Externos 4
Compartilhamento de Informação 3
Discussão de Riscos Identificados 1
Plano de Comunicação 1
Uso da Metodologias de Gestão de Projetos 1

Total de Referências 10

Contribuíções da Gestão de Risco
Identificação de Riscos

 
 

Categoria Nº de Referências
Uso de Metodologias de Gestão de Projetos 11
Total de Referências 11

Contribuíções da Gestão de Risco
Análise de Riscos

 
 

Categoria Nº de Referências
Ações do Time Gerencial 22
Montagem de Estrutura de Suporte 21
Plano de Comunicação 13
Plano de Treinamento 12
Validação Prévia dos Dados 12
Validação Prévia do Sistema 10
KPIs p_pontos críticos 8
Alternativas ao Sistema (Workaround) 8
Apoio do Time Global 7
Controle dos prazos de corte 4
Simulação Prévia do Ambiente 4
Aperfeiçoamento do sistema 2
Soluções de Mitigação 1

Total de Referências 124

Contribuíções da Gestão de Risco
Respostas aos Riscos

 
 

Categoria Nº de Referências
Acompanhamento Regular das Ações 2
Total de Referências 2

Contribuíções da Gestão de Risco
Monitoramento/Controle dos Riscos
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Grupo “Limitadores” 

 

Categoria Nº de Referências
Indefinição de escopo 8
Atraso na definição do modelo global 7
Integração Projeto_Negócio 6
Não Consideração dos Aspectos do País 5
Prioridades Diferentes 5
Estrutura Confusa 3
Falta de Experiência 3
Limitação de Custo 3
Soluções ad_hoc 3
Descompasso entre as frentes 2
Limitação de Tempo 2
Não envolvimento de pessoas chave 2
Tolerância Excessiva ao Risco 2
Controle Ineficiente 1
Efeitos na Operação 1
Integração Local_Global 1
Mapeamento Incompleto 1
Mudança de Gestão 1
Muitos níveis hierárquicos 1

Total de Referências 57

Limitadores da Gestão de Risco
Planejamento dos Riscos

 
 

Categoria Nº de Referências
Preparação do Negócio 31
Não consideração dos aspectos do país 20
Problemas com Dados Mestre 15
Limitação Técnica 9
Comportamento_Resistência 7
Complexidade 5
Não Utilização Prática das Metodologias 5
Comunicação Ineficiente 4
Informalidade 4
Prioridades Diferentes 4
Integração Local_Global 3
Integração Projeto_Negócio 3
Limitação de Tempo 3
Não atualização dos riscos 3
Não envolvimento de pessoas chave 3
Atraso na definição do modelo global 2
Burocracia 2
Descompasso Entre as Frentes 2
Indefinição de Escopo 2
Muitos Níveis Hierárquicos 2
Estrutura Confusa 1
Falta de Experiência 1
Falta de ferramental de suporte 1

Total de Referências 132

Limitadores da Gestão de Risco
Identificação de Riscos
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Grupo “Limitadores” 

 

Categoria Nº de Referências
Não utilização prática das metodologias 5
Estrutura Confusa 2
Não Atualização dos Riscos 2
Atraso na definição do modelo global 1
Falta de Experiência 1
Limitação de Tempo 1
Medição pobre_simplificada 1
Número excessivo de riscos mapeados 1
Total de Referências 14

Limitadores da Gestão de Risco
Análise de Riscos

 
 

Categoria Nº de Referências
Preparação do Negócio 7
Comunicação Ineficiente 3
Impacto na operação 2
Integração local_global 2
Limitação de Tempo 2
Limitação de recursos 1
Não atualização dos riscos 1
Não consideração dos aspectos do país 1
Não utilização prática das metodologias 1

Total de Referências 20

Limitadores da Gestão de Risco
Respostas aos Riscos

 
 

Categoria Nº de Referências
Limitação de Tempo 5
Integração Projeto_Negócio 3
Mudança de Gestão 3
Estrutura Confusa 2
Limitação de Custo 2
Não envolvimento de pessoas chave 2
Prioridades Diferentes 2
Atraso na definição do modelo global 1
Efeitos na Operação 1
Informalidade 1
Não atualização dos riscos 1

Total de Referências 23

Limitadores da Gestão de Risco
Monitoramento/Controle dos Riscos
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Grupo “Limitadores” 

 

Categoria Nº de Referências
Limitação de Tempo 12
Preparação do Negócio 10
Integração Local_Global 9
Integração Projeto_Negócio 9
Prioridades Diferentes 8
Atraso na definição do modelo global 6
Comunicação Ineficiente 6
Não consideração dos aspectos do país 6
Descompasso entre as frentes 4
Mapeamento Incompleto 4
Não envolvimento de pessoas chave 4
Não utilização prática das metodologias 4
Tolerância excessiva ao risco 4
Falta de Experiência 3
Limitação de Custo 3
Mudança de Gestão 3
Burocracia 2
Complexidade 2
Limitação de Recursos 2
Indefinição de Escopo 1
Informalidade 1
Soluções ad_hoc 1

Total de Referências 104

Linhas Gerais
Limitadores da Gestão de Risco
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Apêndice IV – Agrupamento de Categorias 
 
Agrupamento por Similaridade de Palavra 
 

Grupo “Contribuíções” 
 

Identificação 
 

Categoria A Categoria B Coeficiente de Jaccard
Uso de Especialistas Externos Compartilhamento de Informação 0,108108
Uso de Metodologias de Gestão de Projetos Plano de Comunicação 0,081967
Plano de Comunicação Discussão de Riscos Identificados 0,074627
Uso de Metodologias de Gestão de Projetos Discussão de Riscos Identificados 0,064935
Uso de Metodologias de Gestão de Projetos Compartilhamento de Informação 0,059829
Plano de Comunicação Compartilhamento de Informação 0,034783
Discussão de Riscos Identificados Compartilhamento de Informação 0,02834
Uso de Especialistas Externos Discussão de Riscos Identificados 0,012448
Uso de Metodologias de Gestão de Projetos Uso de Especialistas Externos 0,004219
Uso de Especialistas Externos Plano de Comunicação 0  
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Respostas 
 

Categoria A Categoria B Coeficiente de Jaccard
Montagem de Estrutura de Suporte Ações do Time Gerencial 0,17037
Plano de treinamento Montagem de Estrutura de Suporte 0,13986
Montagem de Estrutura de Suporte KPIs p_pontos críticos 0,126531
Plano de Comunicação Ações do Time Gerencial 0,121212
KPIs p_pontos críticos Ações do Time Gerencial 0,116071
Plano de Comunicação Montagem de Estrutura de Suporte 0,108949
Validação Prévia dos Dados Ações do Time Gerencial 0,104072
Montagem de Estrutura de Suporte Apoio do Time Global 0,102767
Validação Prévia dos Dados Simulação Prévia do Ambiente 0,09816
Plano de treinamento Apoio do Time Global 0,095833
Plano de treinamento Plano de Comunicação 0,093496
Plano de treinamento KPIs p_pontos críticos 0,092437
Apoio do Time Global Alternativas ao Sistema (Workaround) 0,091954
Validação Prévia dos Dados Montagem de Estrutura de Suporte 0,08871
Simulação Prévia do Ambiente Plano de treinamento 0,087963
Plano de treinamento Ações do Time Gerencial 0,086957
Validação Prévia do Sistema Simulação Prévia do Ambiente 0,086957
Validação Prévia dos Dados Plano de Comunicação 0,086735
Simulação Prévia do Ambiente Montagem de Estrutura de Suporte 0,08658
Validação Prévia dos Dados KPIs p_pontos críticos 0,085106
Simulação Prévia do Ambiente KPIs p_pontos críticos 0,081871
KPIs p_pontos críticos Apoio do Time Global 0,081218
Controle dos prazos de corte Ações do Time Gerencial 0,081081
Plano de Comunicação KPIs p_pontos críticos 0,078818
Validação Prévia dos Dados Controle dos prazos de corte 0,076923
Validação Prévia dos Dados Plano de treinamento 0,076271
Validação Prévia do Sistema Ações do Time Gerencial 0,075
Plano de Comunicação Apoio do Time Global 0,072464
Apoio do Time Global Ações do Time Gerencial 0,072034
Validação Prévia do Sistema Plano de treinamento 0,071429
Validação Prévia do Sistema Montagem de Estrutura de Suporte 0,071111
Montagem de Estrutura de Suporte Controle dos prazos de corte 0,07109
KPIs p_pontos críticos Controle dos prazos de corte 0,066667
Simulação Prévia do Ambiente Ações do Time Gerencial 0,066351
Plano de treinamento Controle dos prazos de corte 0,06599
Simulação Prévia do Ambiente Plano de Comunicação 0,065934
Plano de Comunicação Aperfeiçoamento do sistema 0,064935
Validação Prévia dos Dados Validação Prévia do Sistema 0,062893
KPIs p_pontos críticos Alternativas ao Sistema (Workaround) 0,0625
Alternativas ao Sistema (Workaround) Ações do Time Gerencial 0,060748
Plano de Comunicação Alternativas ao Sistema (Workaround) 0,059459
Plano de treinamento Alternativas ao Sistema (Workaround) 0,058036
Simulação Prévia do Ambiente Aperfeiçoamento do sistema 0,056911
Simulação Prévia do Ambiente Apoio do Time Global 0,05618
Montagem de Estrutura de Suporte Aperfeiçoamento do sistema 0,052381
Validação Prévia dos Dados Apoio do Time Global 0,050761
Montagem de Estrutura de Suporte Alternativas ao Sistema (Workaround) 0,049793
Aperfeiçoamento do sistema Ações do Time Gerencial 0,048387
KPIs p_pontos críticos Aperfeiçoamento do sistema 0,047297
Aperfeiçoamento do sistema Alternativas ao Sistema (Workaround) 0,047619  
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Grupo “Limitadores” 
 

Planejamento 
 

Categoria A Categoria B Coeficiente de Jaccard
Indefinição de escopo Atraso na definição do modelo global 0,306748
Falta de Experiência Estrutura Confusa 0,250883
Limitação de Tempo Falta de Experiência 0,247863
Prioridades Diferentes Falta de Experiência 0,226667
Prioridades Diferentes Estrutura Confusa 0,224181
Limitação de Tempo Estrutura Confusa 0,209125
Prioridades Diferentes Atraso na definição do modelo global 0,201507
Falta de Experiência Atraso na definição do modelo global 0,193396
Prioridades Diferentes Indefinição de escopo 0,190763
Estrutura Confusa Atraso na definição do modelo global 0,182222
Não Consideração dos Aspectos do País Integração Projeto_Negócio 0,179487
Muitos níveis hierárquicos Limitação de Tempo 0,178218
Limitação de Tempo Atraso na definição do modelo global 0,169154
Prioridades Diferentes Limitação de Tempo 0,164835
Limitação de Tempo Controle Ineficiente 0,161677
Falta de Experiência Descompasso entre as frentes 0,161137
Integração Projeto_Negócio Atraso na definição do modelo global 0,159645
Prioridades Diferentes Não envolvimento de pessoas chave 0,158576
Falta de Experiência Controle Ineficiente 0,155779
Estrutura Confusa Controle Ineficiente 0,153153
Muitos níveis hierárquicos Atraso na definição do modelo global 0,150127
Integração Projeto_Negócio Falta de Experiência 0,15
Indefinição de escopo Falta de Experiência 0,149626
Muitos níveis hierárquicos Estrutura Confusa 0,149425
Limitação de Tempo Indefinição de escopo 0,148649
Indefinição de escopo Estrutura Confusa 0,148585
Estrutura Confusa Descompasso entre as frentes 0,14346
Muitos níveis hierárquicos Falta de Experiência 0,141667
Muitos níveis hierárquicos Integração Projeto_Negócio 0,141176
Mapeamento Incompleto Limitação de Tempo 0,141026
Mapeamento Incompleto Descompasso entre as frentes 0,13913
Mapeamento Incompleto Falta de Experiência 0,138298
Mapeamento Incompleto Controle Ineficiente 0,137255
Efeitos na Operação Descompasso entre as frentes 0,136752
Limitação de Tempo Integração Projeto_Negócio 0,136029
Integração Projeto_Negócio Indefinição de escopo 0,135392
Integração Projeto_Negócio Estrutura Confusa 0,134557
Prioridades Diferentes Muitos níveis hierárquicos 0,134078
Descompasso entre as frentes Atraso na definição do modelo global 0,134048
Prioridades Diferentes Integração Projeto_Negócio 0,133017
Falta de Experiência Efeitos na Operação 0,13089
Muitos níveis hierárquicos Indefinição de escopo 0,130556
Muitos níveis hierárquicos Controle Ineficiente 0,128205
Muitos níveis hierárquicos Efeitos na Operação 0,125
Prioridades Diferentes Controle Ineficiente 0,124224
Limitação de Tempo Descompasso entre as frentes 0,123656
Não Consideração dos Aspectos do País Atraso na definição do modelo global 0,123142
Não Consideração dos Aspectos do País Falta de Experiência 0,121406
Mapeamento Incompleto Efeitos na Operação 0,120879
Estrutura Confusa Efeitos na Operação 0,12037  
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Identificação 

Categoria A Categoria B Coeficiente de Jaccard
Muitos Níveis Hierárquicos Burocracia 0,2
Não Utilização Prática das Metodologias Informalidade 0,193333
Descompasso Entre as Frentes Burocracia 0,188571
Integração Projeto_Negócio Informalidade 0,185771
Não Utilização Prática das Metodologias Integração Projeto_Negócio 0,171171
Integração Projeto_Negócio Descompasso Entre as Frentes 0,170833
Informalidade Descompasso Entre as Frentes 0,169014
Muitos Níveis Hierárquicos Informalidade 0,16
Muitos Níveis Hierárquicos Descompasso Entre as Frentes 0,157233
Não Utilização Prática das Metodologias Descompasso Entre as Frentes 0,156997
Informalidade Burocracia 0,152284
Não atualização dos riscos Comunicação Ineficiente 0,150259
Não atualização dos riscos Muitos Níveis Hierárquicos 0,149701
Muitos Níveis Hierárquicos Atraso na definição do modelo global 0,149533
Burocracia Atraso na definição do modelo global 0,148438
Não atualização dos riscos Burocracia 0,142857
Não atualização dos riscos Integração Projeto_Negócio 0,142292
Não atualização dos riscos Informalidade 0,142222
Não envolvimento de pessoas chave Integração Local_Global 0,141791
Falta de Experiência Comunicação Ineficiente 0,139344
Não Utilização Prática das Metodologias Não atualização dos riscos 0,137705
Não Utilização Prática das Metodologias Burocracia 0,136201
Muitos Níveis Hierárquicos Falta de Experiência 0,135417
Problemas com Dados Mestre Preparação do Negócio 0,133094
Informalidade Comunicação Ineficiente 0,131068
Integração Projeto_Negócio Burocracia 0,131004
Não atualização dos riscos Descompasso Entre as Frentes 0,127962
Falta de Experiência Burocracia 0,127119
Informalidade Atraso na definição do modelo global 0,125749
Problemas com Dados Mestre Comportamento_Resistência 0,125
Não atualização dos riscos Falta de Experiência 0,124138
Não Utilização Prática das Metodologias Atraso na definição do modelo global 0,120968
Não atualização dos riscos Atraso na definição do modelo global 0,120253
Integração Projeto_Negócio Comunicação Ineficiente 0,118143
Muitos Níveis Hierárquicos Integração Projeto_Negócio 0,113744
Muitos Níveis Hierárquicos Comunicação Ineficiente 0,112583
Descompasso Entre as Frentes Atraso na definição do modelo global 0,111842
Integração Projeto_Negócio Atraso na definição do modelo global 0,111111
Descompasso Entre as Frentes Comunicação Ineficiente 0,108808
Informalidade Falta de Experiência 0,10828
Falta de Experiência Descompasso Entre as Frentes 0,107143
Falta de Experiência Atraso na definição do modelo global 0,105882
Não Utilização Prática das Metodologias Muitos Níveis Hierárquicos 0,10566
Comunicação Ineficiente Burocracia 0,103448
Preparação do Negócio Não consideração dos aspectos do país 0,098315
Não consideração dos aspectos do país Complexidade 0,097959
Indefinição de Escopo Falta de ferramental de suporte 0,09434
Prioridades Diferentes Não envolvimento de pessoas chave 0,094017
Comunicação Ineficiente Atraso na definição do modelo global 0,092857
Não Utilização Prática das Metodologias Comunicação Ineficiente 0,091216  
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Análise 

Categoria A Categoria B Coeficiente de Jaccard
Não Atualização dos Riscos Estrutura Confusa 0,174699
Não Atualização dos Riscos Medição pobre_simplificada 0,158192
Medição pobre_simplificada Estrutura Confusa 0,115942
Limitação de Tempo Atraso na definição do modelo global 0,115385
Medição pobre_simplificada Atraso na definição do modelo global 0,114583
Medição pobre_simplificada Limitação de Tempo 0,105769
Limitação de Tempo Estrutura Confusa 0,105263
Não Atualização dos Riscos Atraso na definição do modelo global 0,096296
Não Atualização dos Riscos Limitação de Tempo 0,090909
Estrutura Confusa Atraso na definição do modelo global 0,089888
Não utilização prática das metodologias Estrutura Confusa 0,082353
Não utilização prática das metodologias Não Atualização dos Riscos 0,068182
Número excessivo de riscos mapeados Falta de Experiência 0,066667
Não utilização prática das metodologias Limitação de Tempo 0,066176
Não utilização prática das metodologias Atraso na definição do modelo global 0,053846
Não utilização prática das metodologias Medição pobre_simplificada 0,048649
Número excessivo de riscos mapeados Não utilização prática das metodologias 0,046667
Não utilização prática das metodologias Falta de Experiência 0,042553
Limitação de Tempo Falta de Experiência 0,014925
Falta de Experiência Estrutura Confusa 0,009434
Medição pobre_simplificada Falta de Experiência 0,008621
Não Atualização dos Riscos Falta de Experiência 0,006369
Falta de Experiência Atraso na definição do modelo global 0
Número excessivo de riscos mapeados Atraso na definição do modelo global 0
Número excessivo de riscos mapeados Estrutura Confusa 0
Número excessivo de riscos mapeados Limitação de Tempo 0
Número excessivo de riscos mapeados Medição pobre_simplificada 0
Número excessivo de riscos mapeados Não Atualização dos Riscos 0  
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Respostas 

 
Categoria A Categoria B Coeficiente de Jaccard

Integração local_global Comunicação Ineficiente 0,200787
Limitação de Tempo Integração local_global 0,17757
Não consideração dos aspectos do país Integração local_global 0,174419
Limitação de Tempo Impacto na operação 0,165746
Limitação de Tempo Comunicação Ineficiente 0,154167
Não utilização prática das metodologias Limitação de Tempo 0,150327
Limitação de recursos Impacto na operação 0,149606
Preparação do Negócio Comunicação Ineficiente 0,148718
Impacto na operação Comunicação Ineficiente 0,147826
Não utilização prática das metodologias Não consideração dos aspectos do país 0,145455
Não utilização prática das metodologias Impacto na operação 0,13986
Integração local_global Impacto na operação 0,138095
Não consideração dos aspectos do país Limitação de Tempo 0,137255
Limitação de Tempo Limitação de recursos 0,135714
Não consideração dos aspectos do país Comunicação Ineficiente 0,135
Não consideração dos aspectos do país Impacto na operação 0,133803
Preparação do Negócio Integração local_global 0,131016
Não utilização prática das metodologias Comunicação Ineficiente 0,128079
Não utilização prática das metodologias Integração local_global 0,127072
Não consideração dos aspectos do país Limitação de recursos 0,123711
Não utilização prática das metodologias Limitação de recursos 0,121212
Preparação do Negócio Limitação de Tempo 0,109551
Comunicados Comunicação Ineficiente 0,104878
Preparação do Negócio Impacto na operação 0,104046
Limitação de recursos Comunicação Ineficiente 0,098446
Integração local_global Comunicados 0,091837
Preparação do Negócio Não consideração dos aspectos do país 0,091772
Preparação do Negócio Não utilização prática das metodologias 0,091195
Impacto na operação Comunicados 0,087079
Limitação de recursos Integração local_global 0,080925
Preparação do Negócio Comunicados 0,07533
Preparação do Negócio Limitação de recursos 0,074919
Limitação de Tempo Comunicados 0,072386
Não utilização prática das metodologias Comunicados 0,069909
Não consideração dos aspectos do país Comunicados 0,067073
Não consideração dos aspectos do país Não atualização dos riscos 0,060606
Limitação de recursos Comunicados 0,043614
Não utilização prática das metodologias Não atualização dos riscos 0,043478
Não atualização dos riscos Limitação de recursos 0,037736
Não atualização dos riscos Comunicação Ineficiente 0,029762
Não atualização dos riscos Impacto na operação 0,028846
Não atualização dos riscos Limitação de Tempo 0,025641
Não atualização dos riscos Integração local_global 0,02069
Preparação do Negócio Não atualização dos riscos 0,013937
Não atualização dos riscos Comunicados 0,010239  
 
 
 
 
 
 



133 
 

 
 

Monitoramento/Controle 

Categoria A Categoria B Coeficiente de Jaccard
Integração Projeto_Negócio Estrutura Confusa 0,200957
Não atualização dos riscos Efeitos na Operação 0,181818
Mudança de Gestão Limitação de Custo 0,17803
Informalidade Atraso na definição do modelo global 0,171053
Mudança de Gestão Integração Projeto_Negócio 0,166667
Não atualização dos riscos Mudança de Gestão 0,164444
Integração Projeto_Negócio Efeitos na Operação 0,163366
Não atualização dos riscos Informalidade 0,156522
Mudança de Gestão Efeitos na Operação 0,156118
Limitação de Custo Estrutura Confusa 0,154206
Estrutura Confusa Efeitos na Operação 0,153846
Limitação de Custo Atraso na definição do modelo global 0,151316
Prioridades Diferentes Efeitos na Operação 0,148148
Mudança de Gestão Estrutura Confusa 0,146245
Limitação de Custo Efeitos na Operação 0,143564
Não envolvimento de pessoas chave Efeitos na Operação 0,141892
Informalidade Efeitos na Operação 0,141732
Efeitos na Operação Atraso na definição do modelo global 0,140496
Limitação de Custo Integração Projeto_Negócio 0,138075
Não envolvimento de pessoas chave Não atualização dos riscos 0,137681
Não atualização dos riscos Integração Projeto_Negócio 0,13198
Não atualização dos riscos Estrutura Confusa 0,131429
Não atualização dos riscos Limitação de Custo 0,128866
Limitação de Tempo Efeitos na Operação 0,128492
Limitação de Tempo Integração Projeto_Negócio 0,125
Limitação de Custo Informalidade 0,123457
Não envolvimento de pessoas chave Integração Projeto_Negócio 0,122995
Limitação de Tempo Limitação de Custo 0,122066
Mudança de Gestão Limitação de Tempo 0,119048
Não envolvimento de pessoas chave Atraso na definição do modelo global 0,118812
Não atualização dos riscos Atraso na definição do modelo global 0,115044
Não envolvimento de pessoas chave Limitação de Custo 0,113514
Prioridades Diferentes Não atualização dos riscos 0,10828
Estrutura Confusa Atraso na definição do modelo global 0,107914
Integração Projeto_Negócio Informalidade 0,107143
Mudança de Gestão Atraso na definição do modelo global 0,106599
Não envolvimento de pessoas chave Limitação de Tempo 0,10625
Limitação de Tempo Atraso na definição do modelo global 0,106061
Integração Projeto_Negócio Atraso na definição do modelo global 0,104938
Prioridades Diferentes Atraso na definição do modelo global 0,101695
Não envolvimento de pessoas chave Estrutura Confusa 0,10119
Prioridades Diferentes Integração Projeto_Negócio 0,096618
Prioridades Diferentes Limitação de Tempo 0,096045
Prioridades Diferentes Não envolvimento de pessoas chave 0,095238
Prioridades Diferentes Limitação de Custo 0,093137
Mudança de Gestão Informalidade 0,092233
Não atualização dos riscos Limitação de Tempo 0,091954
Informalidade Estrutura Confusa 0,087838
Limitação de Tempo Estrutura Confusa 0,084577
Não envolvimento de pessoas chave Mudança de Gestão 0,082609  
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Linhas Gerais 

Categoria A Categoria B Coeficiente de Jaccard
Limitação de Recursos Falta de Experiência 0,234637
Integração Projeto_Negócio Integração Local_Global 0,229075
Descompasso entre as frentes Burocracia 0,207831
Não utilização prática das metodologias Atraso na definição do modelo global 0,206304
Não consideração dos aspectos do país Integração Local_Global 0,205405
Integração Local_Global Atraso na definição do modelo global 0,199211
Limitação de Tempo Integração Projeto_Negócio 0,198243
Limitação de Tempo Integração Local_Global 0,197817
Descompasso entre as frentes Atraso na definição do modelo global 0,196237
Burocracia Atraso na definição do modelo global 0,190751
Não consideração dos aspectos do país Descompasso entre as frentes 0,190588
Não utilização prática das metodologias Não consideração dos aspectos do país 0,190123
Não utilização prática das metodologias Descompasso entre as frentes 0,188406
Preparação do Negócio Burocracia 0,187773
Não consideração dos aspectos do país Integração Projeto_Negócio 0,18601
Não consideração dos aspectos do país Atraso na definição do modelo global 0,18578
Integração Projeto_Negócio Atraso na definição do modelo global 0,185121
Não utilização prática das metodologias Falta de Experiência 0,184615
Prioridades Diferentes Não envolvimento de pessoas chave 0,180645
Integração Local_Global Descompasso entre as frentes 0,179842
Preparação do Negócio Limitação de Tempo 0,178571
Não utilização prática das metodologias Burocracia 0,178125
Preparação do Negócio Não consideração dos aspectos do país 0,177858
Prioridades Diferentes Integração Local_Global 0,176883
Tolerância excessiva ao risco Burocracia 0,176849
Não consideração dos aspectos do país Burocracia 0,176617
Não utilização prática das metodologias Mudança de Gestão 0,174603
Integração Projeto_Negócio Descompasso entre as frentes 0,174216
Não utilização prática das metodologias Integração Local_Global 0,17418
Prioridades Diferentes Limitação de Tempo 0,172107
Preparação do Negócio Não utilização prática das metodologias 0,17161
Não consideração dos aspectos do país Limitação de Tempo 0,171131
Limitação de Tempo Atraso na definição do modelo global 0,169082
Não envolvimento de pessoas chave Integração Local_Global 0,168807
Prioridades Diferentes Não utilização prática das metodologias 0,168675
Tolerância excessiva ao risco Não utilização prática das metodologias 0,168224
Limitação de Recursos Atraso na definição do modelo global 0,167832
Preparação do Negócio Integração Local_Global 0,167192
Preparação do Negócio Atraso na definição do modelo global 0,166667
Tolerância excessiva ao risco Descompasso entre as frentes 0,166667
Tolerância excessiva ao risco Não consideração dos aspectos do país 0,165842
Preparação do Negócio Descompasso entre as frentes 0,165657
Não envolvimento de pessoas chave Mapeamento Incompleto 0,165289
Não utilização prática das metodologias Integração Projeto_Negócio 0,164875
Tolerância excessiva ao risco Integração Projeto_Negócio 0,163934
Tolerância excessiva ao risco Integração Local_Global 0,163561
Não envolvimento de pessoas chave Atraso na definição do modelo global 0,16307
Tolerância excessiva ao risco Limitação de Tempo 0,162393
Não utilização prática das metodologias Limitação de Tempo 0,161345
Preparação do Negócio Integração Projeto_Negócio 0,160511  
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Referências por grupo de categorias após agrupamento por similaridade 
 

Categoria Nº de Referências
Atraso na definição do modelo global 15
Integração Projeto_Negócio 6
Falta de Experiência 6

Não Consideração dos Aspectos do País 5

Prioridades Diferentes 5

Limitação de Custo 3
Soluções ad_hoc 3
Descompasso entre as frentes 2
Limitação de Tempo 2
Não envolvimento de pessoas chave 2
Tolerância Excessiva ao Risco 2
Controle Ineficiente 1
Efeitos na Operação 1
Integração Local_Global 1
Mapeamento Incompleto 1
Mudança de Gestão 1
Muitos níveis hierárquicos 1

Total de Referências 57

Limitadores da Gestão de Risco
Planejamento dos Riscos
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Categoria Nº de Referências
Preparação do Negócio 31
Não consideração dos aspectos do país 20
Problemas com Dados Mestre 15
Limitação Técnica 9
Não Utilização Prática das Metodologias 9
Comportamento_Resistência 7
Complexidade 5
Comunicação Ineficiente 4
Prioridades Diferentes 4
Burocracia 4
Integração Local_Global 3
Integração Projeto_Negócio 3
Limitação de Tempo 3
Não atualização dos riscos 3
Não envolvimento de pessoas chave 3
Atraso na definição do modelo global 2
Descompasso Entre as Frentes 2
Indefinição de Escopo 2
Estrutura Confusa 1
Falta de Experiência 1
Falta de ferramental de suporte 1

Total de Referências 132

Limitadores da Gestão de Risco
Identificação de Riscos

 
 

Categoria Nº de Referências
Preparação do Negócio 7
Integração local_global 5
Impacto na operação 2
Limitação de Tempo 2
Limitação de recursos 1

Não atualização dos riscos 1

Não consideração dos aspectos do país 1

Não utilização prática das metodologias 1
Total de Referências 20

Respostas aos Riscos
Limitadores da Gestão de Risco
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Categoria Nº de Referências
Limitação de Tempo 5
Integração Projeto_Negócio 5

Mudança de Gestão 3

Limitação de Custo 2

Não envolvimento de pessoas chave 2
Prioridades Diferentes 2
Atraso na definição do modelo global 1
Efeitos na Operação 1
Informalidade 1
Não atualização dos riscos 1

Total de Referências 23

Limitadores da Gestão de Risco
Monitoramento/Controle dos Riscos

 
 

Categoria Nº de Referências

Integração 18

Limitação de Tempo 12
Preparação do Negócio 10
Prioridades Diferentes 8
Atraso na definição do modelo global 6
Comunicação Ineficiente 6
Não consideração dos aspectos do país 6
Burocracia 6
Falta de Experiência 5
Mapeamento Incompleto 4
Não envolvimento de pessoas chave 4
Não utilização prática das metodologias 4
Tolerância excessiva ao risco 4
Limitação de Custo 3
Mudança de Gestão 3
Complexidade 2
Indefinição de Escopo 1
Informalidade 1
Soluções ad_hoc 1

Total de Referências 104

Limitadores da Gestão de Risco
Linhas Gerais
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Agrupamento por Proposição de Discurso (APD) 
 

Grupo “Contribuíções” 

Categoria Nº de Referências
Uso de Especialistas Externos 4 Absorvida por "Compatilhamento de Informação"
Compartilhamento de Informação 3
Discussão de Riscos Identificados 1 Absorvida por "Compatilhamento de Informação"
Plano de Comunicação 1
Uso da Metodologias de Gestão de Projetos 1

Total de Referências 10

Contribuíções da Gestão de Risco
Identificação de Riscos

 
 

Categoria Nº de Referências
Ações do Time Gerencial 22
Montagem de Estrutura de Suporte 21
Plano de Comunicação 13
Plano de Treinamento 12
Validação Prévia dos Dados 12 Adicionada à nova categoria "Validação Prévia"
Validação Prévia do Sistema 10 Adicionada à nova categoria "Validação Prévia"
KPIs p_pontos críticos 8 Absorvida por "Ações do Time Gerencial"
Alternativas ao Sistema (Workaround) 8
Apoio do Time Global 7 Absorvida por "Montagem de Estrutura de Suporte"
Controle dos prazos de corte 4
Simulação Prévia do Ambiente 4 Adicionada à nova categoria "Validação Prévia"
Aperfeiçoamento do sistema 2
Soluções de Mitigação 1

Total de Referências 124

Respostas aos Riscos
Contribuíções da Gestão de Risco
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Grupo “Limitadores” 

 

Categoria Nº de Referências
Atraso na definição do modelo global 15
Integração Projeto_Negócio 6 Adicionada à nova categoria "Integração"
Falta de Experiência 6 Adicionada à nova categoria "Não Preparação do Negócio"

Não Consideração dos Aspectos do País 5 Adicionada à nova categoria "Integração"

Prioridades Diferentes 5

Limitação de Custo 3 Absorvida por "Limitação de Tempo"
Soluções ad_hoc 3
Descompasso entre as frentes 2 Adicionada à nova categoria "Não Preparação do Negócio"
Limitação de Tempo 2
Não envolvimento de pessoas chave 2
Tolerância Excessiva ao Risco 2
Controle Ineficiente 1
Efeitos na Operação 1 Adicionada à nova categoria "Não Preparação do Negócio"
Integração Local_Global 1 Adicionada à nova categoria "Integração"
Mapeamento Incompleto 1 Adicionada à nova categoria "Não Preparação do Negócio"
Mudança de Gestão 1
Muitos níveis hierárquicos 1

Total de Referências 57

Limitadores da Gestão de Risco
Planejamento dos Riscos

 
 

Categoria Nº de Referências
Preparação do Negócio 31
Não consideração dos aspectos do país 20 Adicionada à nova categoria "Integração"
Problemas com Dados Mestre 15
Limitação Técnica 9 Absorvida por "Limitação de Tempo"
Não Utilização Prática das Metodologias 9
Comportamento_Resistência 7 Adicionada à nova categoria "Conflito de Interesses"
Complexidade 5 Absorvida por "Burocracia"
Comunicação Ineficiente 4 Absorvida por "Não Utilização Prática das Metodologias"
Prioridades Diferentes 4 Adicionada à nova categoria "Conflito de Interesses"
Burocracia 4
Integração Local_Global 3 Adicionada à nova categoria "Integração"
Integração Projeto_Negócio 3 Adicionada à nova categoria "Integração"
Limitação de Tempo 3
Não atualização dos riscos 3 Absorvida por "Não Utilização Prática das Metodologias"
Não envolvimento de pessoas chave 3
Atraso na definição do modelo global 2
Descompasso Entre as Frentes 2 Absorvida por "Preparação do Negócio"
Indefinição de Escopo 2 Absorvida por "Atraso na Definição do Modelo Global"
Estrutura Confusa 1
Falta de Experiência 1
Falta de ferramental de suporte 1

Total de Referências 132

Limitadores da Gestão de Risco
Identificação de Riscos
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Grupo “Limitadores” 

 

Categoria Nº de Referências
Não utilização prática das metodologias 5
Estrutura Confusa 2
Não Atualização dos Riscos 2 Absorvida por "Não Utilização Prática das Metodologias"
Atraso na definição do modelo global 1
Falta de Experiência 1
Limitação de Tempo 1
Medição pobre_simplificada 1
Número excessivo de riscos mapeados 1

Total de Referências 14

Limitadores da Gestão de Risco
Análise de Riscos

 
 
 

Categoria Nº de Referências
Preparação do Negócio 7
Integração local_global 5 Adicionada à nova categoria "Integração"
Impacto na operação 2 Absorvida por "Preparação do Negócio"
Limitação de Tempo 2
Limitação de recursos 1 Absorvida por "Limitação de Tempo"

Não atualização dos riscos 1 Absorvida por "Não Utilização Prática das Metodologias"

Não consideração dos aspectos do país 1 Adicionada à nova categoria "Integração"

Não utilização prática das metodologias 1

Total de Referências 20

Limitadores da Gestão de Risco
Respostas aos Riscos

 
 

Categoria Nº de Referências
Limitação de Tempo 5
Integração Projeto_Negócio 5

Mudança de Gestão 3 Absorvida por "Limitação de Tempo"

Limitação de Custo 2 Absorvida por "Limitação de Tempo"

Não envolvimento de pessoas chave 2
Prioridades Diferentes 2
Atraso na definição do modelo global 1
Efeitos na Operação 1
Informalidade 1 Adicionada à nova categoria "Não Utilização Prática das Metodologias"
Não atualização dos riscos 1 Adicionada à nova categoria "Não Utilização Prática das Metodologias"

Total de Referências 23

Limitadores da Gestão de Risco
Monitoramento/Controle dos Riscos
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Grupo “Limitadores” 

 

Categoria Nº de Referências

Integração 18

Limitação de Tempo 12
Preparação do Negócio 10
Prioridades Diferentes 8
Atraso na definição do modelo global 6
Comunicação Ineficiente 6 Absorvida por "Não Utilização Prática das Metodologias"
Não consideração dos aspectos do país 6 Absorvida por "Integração"
Burocracia 6
Falta de Experiência 5
Mapeamento Incompleto 4 Absorvida por "Preparação do Negócio"
Não envolvimento de pessoas chave 4
Não utilização prática das metodologias 4
Tolerância excessiva ao risco 4
Limitação de Custo 3 Absorvida por "Limitação de Tempo"
Mudança de Gestão 3 Absorvida por "Limitação de Tempo"
Complexidade 2 Absorvida por "Burocracia"
Indefinição de Escopo 1 Absorvida por "Atraso na Definição do Modelo Global"
Informalidade 1 Adicionada à nova categoria "Não Utilização Prática das Metodologias"
Soluções ad_hoc 1

Total de Referências 104

Limitadores da Gestão de Risco
Linhas Gerais
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Tabelas com Categorias Agregadas 
 

Grupo “Contribuíções” 

 

Categoria Nº de Referências
Compartilhamento de Informação 8
Plano de Comunicação 1
Uso da Metodologias de Gestão de Projetos 1
Total de Referências 10

Contribuíções da Gestão de Risco
Identificação de Riscos

 
 
 

Categoria Nº de Referências
Uso de Metodologias de Gestão de Projetos 11
Total de Referências 11

Contribuíções da Gestão de Risco
Análise de Riscos

 
 
 

Categoria Nº de Referências

Ações do Time Gerencial 30

Montagem de Estrutura de Suporte 28
Validação Prévia 26
Plano de Comunicação 13
Plano de Treinamento 12
Alternativas ao Sistema (Workaround) 8
Controle dos prazos de corte 4
Aperfeiçoamento do sistema 2
Soluções de Mitigação 1
Total de Referências 124

Contribuíções da Gestão de Risco
Respostas aos Riscos

 
 

 

Categoria Nº de Referências

Acompanhamento Regular das Ações 2

Total de Referências 2

Monitoramento/Controle dos Riscos
Contribuíções da Gestão de Risco
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Grupo “Limitadores” 
 

Categoria Nº de Referências
Atraso na definição do modelo global 15
Integração 12

Preparação do Negócio 10

Prioridades Diferentes 5

Limitação de Tempo 5
Soluções ad_hoc 3
Não envolvimento de pessoas chave 2

Tolerância Excessiva ao Risco 2

Controle Ineficiente 1

Mudança de Gestão 1
Muitos níveis hierárquicos 1

Total de Referências 57

Limitadores da Gestão de Risco
Planejamento dos Riscos

 
 

Categoria Nº de Referências
Preparação do Negócio 33
Integração 26
Não Utilização Prática das Metodologias 16
Problemas com Dados Mestre 15
Limitação de Tempo 12
Conflito de Interesses 11
Burocracia 9
Atraso na definição do modelo global 4
Não envolvimento de pessoas chave 3
Falta de ferramental de suporte 1
Falta de Experiência 1
Estrutura Confusa 1

Total de Referências 132

Limitadores da Gestão de Risco
Identificação de Riscos
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Grupo “Limitadores” 

 

Categoria Nº de Referências
Não utilização prática das metodologias 7
Estrutura Confusa 2
Atraso na definição do modelo global 1
Falta de Experiência 1
Limitação de Tempo 1
Medição pobre_simplificada 1
Número excessivo de riscos mapeados 1
Total de Referências 14

Limitadores da Gestão de Risco
Análise de Riscos

 
 

 

Categoria Nº de Referências
Preparação do Negócio 9

Integração 6

Limitação de Tempo 3

Não utilização prática das metodologias 2
Total de Referências 20

Limitadores da Gestão de Risco
Respostas aos Riscos

 
 
 

Categoria Nº de Referências
Limitação de Tempo 10
Integração Projeto_Negócio 5
Não envolvimento de pessoas chave 2
Prioridades Diferentes 2
Não Utilização Prática das Metodologias 2
Atraso na definição do modelo global 1
Efeitos na Operação 1
Total de Referências 23

Limitadores da Gestão de Risco
Monitoramento/Controle dos Riscos
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Grupo “Limitadores” 

 

Categoria Nº de Referências
Integração 24
Limitação de Tempo 18
Preparação do Negócio 14
Não utilização prática das metodologias 11
Prioridades Diferentes 8
Burocracia 8
Atraso na definição do modelo global 7

Falta de Experiência 5

Não envolvimento de pessoas chave 4

Tolerância excessiva ao risco 4

Soluções ad_hoc 1

Total de Referências 104

Limitadores da Gestão de Risco
Linhas Gerais

 
 
 


