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A identifi cação, análise e resposta 
aos riscos podem ser vistas como 
um conjunto de atividades de 
relativa simplicidade capaz de 
mudar os rumos de um projeto e 
garantir o sucesso ou fracasso de um 
empreendimento. O gerenciamento 
efetivo de riscos está fundamentado 
na decisão de fazê-lo e não nas 
limitações fi nanceiras ou de outros 
recursos.

ma das minhas primeiras ações ao começar um 
novo projeto em uma nova organização é a de 
buscar um repositório de riscos que possa me 

auxiliar no entendimento da complexidade dos processos, 
pessoas e recursos naquele ambiente.

De certa forma, faço esta pesquisa sem grandes expecta-
tivas por que ao longo dos anos tenho visto que as empresas 
no Brasil não consideram a importância do gerenciamento 
de riscos para o sucesso de seus negócios. Na maioria dos 
casos, o “Plano de Gerenciamento de Riscos” é apenas uma 
planilha Excel ou documento Word com uma meia dúzia de 
riscos identifi cados.

Não que tenha algo errado com o uso de planilhas Excel. 
Por sinal, no tratamento de riscos a simplicidade é a alma 
do negócio em alguns casos e a prova disso é um software 
amplamente utilizado pelo governo americano, denominado 
Risk Matrix.

O Risk Matrix é exatamente uma planilha Excel desen-
volvida com uma série de macros pelo MITRE, instituto de 
alta tecnologia americano responsável por programas com 
fi nanciamento federal para oferecer soluções a problemas 
críticos (www.mitre.org).
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Figuras 1 e 2. Risk Matrix 2.2. em ação.

Em meus cursos de gerenciamento prático de projetos, muitos de meus alunos 
argumentam que não podem lidar com riscos porque não possuem autonomia ou 
verba para essas ações. 

Eu acabo sempre ilustrando o signifi cado de um gerenciamento ativo de riscos 
a partir de um caso prático em um de meus projetos, onde temos alguns exemplos 
de resposta a risco que permitiram grandes economias ao cliente e à equipe de 
projeto, sem nenhum custo para o projeto além de algum tempo de dedicação dos 
membros da minha equipe. 

O Projeto:

• Desenvolvimento de uma solução em “data warehouse” para um órgão do 
governo.

Gerenciamento de Riscos: 

1)  A equipe realizou uma primeira reunião interna, utilizando-se de uma análise 
dos documentos fornecidos pelo cliente e de brainstorming entre os espe-
cialistas de cada área para identifi car riscos divididos em categorias: negócio, 
técnico, recursos e outros.

2)  Os riscos foram pontuados através da multiplicação entre a probabilidade atri-

buída por cada especialista e o im-
pacto esperado. Aqueles itens de 
maior pontuação receberam uma 
análise mais detalhada e, em alguns 
casos, sugestões para um plano de 
resposta.

 Nota: deve-se entender que o es-
pecialista é o membro da equipe 
com maior conhecimento sobre 
um determinado assunto do proje-
to (análise, modelagem, desenvolvi-
mento, etc.).

3)  Uma nova reunião foi realizada 
com a ajuda de representantes 
do cliente, provenientes da área 
técnica e do negócio. Para cada ca-
tegoria, permitimos ao cliente falar 
livremente sobre o assunto na ex-
pectativa de listar novos riscos não 
identifi cados por nossa equipe du-
rante nossa primeira reunião. Em 
uma segunda etapa, mostramos os 
nossos riscos já listados e classifi ca-
dos, de forma a provocar a identi-
fi cação de novos elementos e/ou 
melhorarmos nossas estimativas 
de probabilidade e impacto.

4) Repetimos o processo de pontua-
ção dos riscos identifi cados, o que 
refl etiu na inclusão de novos riscos 
ou mesmo na mudança nos pon-
tos anteriormente concebidos pela 
equipe de projeto.
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