
1. Introdução
gerenciamento de riscos pode ser encarado
como um ponto de vista para a tomada de deci-
sões e para outras ações gerenciais. A definição

de seu papel, de sua importância relativa ou de suas im-
plicações práticas em nosso trabalho é o tipo de questão
que ainda debatemos em relação a gerenciamento de
riscos. De modo geral, a área de gerenciamento de riscos
pode facilmente ser encarada de forma mais confusa e
difícil para se compreender.

Primeiro, as dificuldades mencionadas sobre o
gerenciamento de riscos parecem ser originárias das
características práticas do gerenciamento de riscos, o
que significa soluções para situações altamente especí-
ficas. "Há um elevado número de ações em andamento

para estabelecer frameworks operacionais para gerencia-
mento de riscos para várias atividades das organizações"
(Hofman, 2002) e "O gerenciamento de riscos deve ser
customizado para cada projeto - uma única solução
não resolve todos os casos" (Conrow, 2003) são fatos
práticos que indicam quão multidimensionais e desa-
fiadoras podem ser as aplicações práticas.

A abordagem de desenvolvimento do processo clás-
sico de negócio objetiva procedimentos padronizados,
o que pode produzir soluções limitadas e "desaponta-
doras" em projetos e negócios reais.

Segundo, abordar o gerenciamento de riscos nos
conduz inevitavelmente à necessidade de combinar
visões probabilísticas com práticas atuais de negócios
que, habitualmente, são fortemente determinísticas
por natureza. Nossa prática no dia-a-dia dos negócios



é composta por objetivos determinísticos, tais como
orçamentos de itens, marcos (milestones) e requisi-
tos qualitativos. Ao passo que no mundo dos riscos
estamos frente a um espectro de potenciais resultados
que podem ou não ocorrer. As soluções para o gerencia-
mento de riscos parecem falhar com freqüência justa-
mente devido a este ponto, o que resulta em análises
isoladas de riscos que são então usualmente omitidas
e que não causam qualquer impacto sobre a real toma-
da de decisões e sobre o desempenho dos negócios.
A requerida integração dos mundos probabilístico e
determinístico provou ser uma tarefa desafiadora.

Terceiro, é um modelo de pensamento comum
achar que o gerenciamento de riscos é uma função à
parte das outras funções de um negócio ou projeto;
veja, por exemplo, (PMI, 2004 & IPMA, 2006). É
citado freqüentemente que o gerenciamento de riscos
é um processo contínuo, explicando-se a seguir que
ele engloba quatro atividades centrais: identificação dos
riscos, análise, desenvolvimento de uma resposta e
controle. A continuidade do processo é obtida com o
emprego cíclico das atividades centrais citadas. A exe-
cução com sucesso dessas atividades centrais demanda
uma forma de pensamento diferente se comparado .
com outras tarefas de planejamento de projetos ou
de gerenciamento. Conceitos subjacentes (riscos,
oportunidades, probabilidades) e vários julgamentos
requeridos neles formam um campo específico de
raciocínio.

O segundo aspecto explicado, que é a necessidade
de integração, pode ser visto como uma força que tenta
apresentar os procedimentos para o gerenciamen-

to de riscos junto com as outras funções normais
dos negócios. Por outro lado, o terceiro aspecto, o
gerenciamento de riscos como uma função sepa-
rada devido a suas características específicas, é uma
força que afasta o gerenciamento de riscos de outras
funções dos negócios. Estas duas forças contraditórias,
em conjunto com o primeiro aspecto explicado de que •
as soluções são altamente específicas para as situações,
devem ser reconhecidas como características fundamen-
tais do gerenciamento de riscos.

O objetivo deste artigo é apresentar e discutir um
conjunto de elementos-chave que parecem formar
uma base de soluções viáveis para o gerenciamento
quantitativo de riscos em projetos. A discussão acima
proporciona um modelo de base a respeito dos prin-
cipais aspectos listados, como aqueles a serem levados
em consideração de uma forma bem balanceada. Numa
abordagem "desbalanceada", um ou mais aspectos-cha-
ve são omitidos e a funcionalidade da solução resultan-
te não é satisfatória.

2. Paradigmas tradicionais do
gerenciamento de riscos

Nosso pensamento e sua racionalidade, ou a falta
dela, têm sua origem em paradigmas científicos
capazes de apresentar conceitos, de estruturar parte
das questões do mundo e explicar seu comportamento.
Um paradigma pode ser entendido como um conjunto
de crenças. Em termos de pesquisa, certos paradigmas
auxiliam os cientistas no quê deve ser estudado, como a
pesquisa deveria ser feita e como os resultados deveriam
ser interpretados (Bryman, 1988). É importante que os



pesquisadores tentem entender e
aumentar sua consciência sobre os
vários paradigmas que afetam seu
trabalho.

No campo do gerenciamento de
riscos é muito fácil ancorar sua opi-
nião e seu pensamento ao modelo
tradicional, de que a essência do
gerenciamento de riscos signifi-
ca "um processo cíclico de identi-
ficação, análise, resposta e controle
dos riscos". Assim, pelo modelo
tradicional, normalmente depois
de escolher um método descritivo,
a popular metodologia de pesqui-
sa-ação deve ser aplicada. Isso deve
resultar em uma melhoria no cerne
do modelo atual (tradicional), por
exemplo, pela reestruturação do
conteúdo ou pelo surgimento de
um novo elemento para isso. Tais
esforços são denominados aqui
com a terminologia explorações,
de acordo com os tradicionais
paradigmas de gerenciamento de
riscos.

Uma variedade de trabalhos
que têm o paradigma tradicional
de gerenciamento de riscos como
ponto de partida foram amplamen-
te documentados em periódicos
científicos e livros-texto, como, por
exemplo, (Boehm, 1991; Cooper
et ai, 2005; PMI, 2004; IPMA,
2006; Chapman & Ward, 2002;
ISO, 2003; Smith, 1999; Nicholas,
2004). Seria injusto julgar todas es-
sas fontes e trabalhos sem a presen-
ça deles, pesquisas que estão por
trás dos paradigmas tradicionais
de gerenciamento de riscos, além
do que muitos deles certamente
foram além desta questão. No en-
tanto, com o domínio da maioria
das fontes de estudo, o ponto de
partida e o princípio básico para
a explicação do conteúdo sobre
gerenciamento de riscos são prove-
nientes da essência dos valores do
paradigma tradicional.

3. Novos paradigmas
emergentes de
gerenciamento de riscos

Visões bastante diferentes
sobre gerenciamento de riscos em
projetos são fornecidas por DMO
(2006), Pryke & Smyth (2006) e
Goldratt (1997). Esses são exem-
plos sobre quão cotidianamente o
gerenciamento de riscos em proje-
tos pode ser entendido como uma
dimensão completamente inserida
dentro das práticas gerenciais e
não como uma função separada.
Grey (1998) esclarece isso como
uma necessidade de considerar o
gerenciamento de riscos em todos
os aspectos do gerenciamento de
projetos. É considerado que o ge-
renciamento de riscos, permeando
todo o gerenciamento de projetos,
é um paradigma diferente, se com-
parado com o paradigma tradicio-
nal que tem uma abordagem que
considera gerenciamento de riscos
como uma função separada.

Mudanças de paradigmas
tendem a ser mais dramáticas nas
ciências que aparentam ser mais
estáveis e maduras, como na física
do começo do século XX. Naquele
tempo, a física parecia ser uma dis-
ciplina que meramente proporcio-
nava alguns dos últimos detalhes
de um sistema amplamente calcu-
lado de mecânica Newtoniana. Em
1900, Lord Kelvin celebremente
afirmou: "Não há mais nada de
novo a ser descoberto na física ago-
ra. Tudo o que resta são medições
mais e mais precisas." Cinco anos
depois, Albert Einstein publicou
seu artigo sobre a relatividade
especial. Este artigo desafiou, com
sucesso, os princípios científicos
e as regras que descreviam a força
e o movimento regidos por uma
teoria (e paradigma) existente por
mais de 300 anos.

Seria bom para as pesquisas
em gerenciamento de riscos sofre-
rem uma mudança de paradigma,
partindo do tradicional para novas

orientações. A pesquisa e o desen-
volvimento em gerenciamento
de riscos têm sido claramente
dominados pelo paradigma-líder,
que é o paradigma tradicional.
Paradigmas concorrentes podem
proporcionar a base para debates
frutificantes e apresentar efeitos
profundos no projeto da pesquisa
(Bryman & Bell, 2003). Os proble-
mas e os desafios sobre o geren-
ciamento de riscos discutidos no
capítulo de introdução são funda-
mentais. E no plano do paradigma
tradicional para gerenciamento de
riscos são muito superficiais para
propiciarem bases para soluções
bem-sucedidas.

4. Vantagens do
gerenciamento
quantitativo de
riscos em projetos

Este artigo é baseado em di-
versos estudos de casos nos quais
os procedimentos e ferramentas
relacionadas a gerenciamento de
riscos em projetos foram imple-
mentados para uso em projetos
reais na área de construção. O
autor desenvolveu um software
para gerenciamento de riscos em
projetos. Este software, denomi-
nado Temper System (http://cic.
vtt.fi/eds/teniper.htm) tem sido
empregado como uma plataforma
de pesquisa para experimentos nas
instalações de empresas, como as
citadas a seguir.

Os casos de empresa são os
seguintes:
1. Fornecedor de elevadores e

escadas rolantes. Esta é uma
empresa de atuação internacional
que tem fornecido instalações de
grandes dimensões de sistemas
com elevadores e escadas rolantes
para grandes prédios comerciais e
residenciais;

2. Empresa de consultoria em
gerenciamento de projetos com
operação internacional. Para



clientes da indústria pesada, esta empresa fornece
serviços de gerenciamento de projetos para todo o ciclo
de vida dos principais projetos de investimentos;

3. Empresa de gerenciamento de riscos de um impor-
tante projeto de construção industrial. Esta empresa
tem o desafio de analisar problemas potenciais, seus
cenários, planos de contingência e de proporcionar
informações úteis para a tomada de decisões.

A análise quantitativa de riscos foi uma solução
comum para uma abordagem-de desenvolvimento nos
casos dessas empresas. Comparada com estimativas
simples de riscos qualitativo, foi considerado que as
estimativas de riscos quantitativos poderiam propor-
cionar uma relação confiável no direcionamento do
negócio ou dos elementos de desempenho dos proje-
tos, por exemplo, estimativas de custos, orçamento,
cronogramas ou no planejamento de utilização de re-
cursos. A despeito deste benefício quase auto-evidente,
o emprego da análise quantitativa de riscos tem sido
muito limitado nos projetos reais e nos ambientes em-
presariais. Parece que uma das causas principais para
esta situação teria sido o desequilíbrio entre o volume
de informações disponíveis e o nível de detalhe das
estimativas. Em outras palavras, a precisão das aproxi-
mações e os relatórios precisam estar alinhados entre
os pressupostos gerais do projeto e seus detalhes.

5. Elementos práticos para o
gerenciamento quantitativo de riscos

As discussões anteriores sobre os aspectos e para-
digmas do gerenciamento de riscos apresentam a base
do raciocínio que forma o corpo principal da pesquisa.
Isso serviu para se ter uma cobertura mais abrangente
sobre os diversos desafios do gerenciamento de riscos
ao invés de se ter uma visão puramente originária
de seus paradigmas tradicionais. Considerando os
diferentes aspectos sobre o gerenciamento de riscos,
e seus respectivos desafios como ponto de partida, foi
formado um conjunto de elementos para proporcionar
as bases de uma solução prática de gerenciamento de
riscos quantitativos. Estes elementos são os seguintes:
1. Aplicabilidade situacional. Flexibilidade da solução

ao longo das várias necessidades do ciclo de vida do
projeto;

2. Conformidade com a cultura relativa do gerencia-
mento do projeto e de seus processos. Práticas da
empresa, sua taxionomia, conceitos e regras não-ditas
precisam ser incorporados na solução;

3. Escopo das atividades de gerenciamento de riscos.

As mudanças apresentadas nas condições do projeto e
a continuidade do gerenciamento de riscos devem ser
as metas principais aqui;

4. Nível de detalhes na modelagem dos riscos. Basica-
mente, a solução precisa proporcionar diversos níveis
de detalhes para a modelagem dos riscos. Esta é a
base para balancear a precisão das estimativas com o
volume de informações disponível;

5. Interfaces para acessar modelos de riscos. Estos
interfaces têm dois componentes: (l) interfaces gráfica
com usuários e (II) interfaces com outros sistemas. As
interfaces gráficas com os usuários tornam os procedi-
mentos de gerenciamento de riscos efetivos e de fácil
aplicação. As interfaces com outros sistemas integram
o gerenciamento de riscos com outras operações da
empresa;

6. Comunicabilidade. Características para comunicação
dos riscos entre as panes interessadas precisam ser
entendidas e incorporadas às soluções. -

De forma geral, esses elementos formam uma
estrutura top-down para direcionamento e compreen-
são de vários aspectos-chave para instalações práticas
de aplicações de gerenciamento quantitativo de riscos.
No âmbito deste documento, é possível ter uma visão
mais próxima do quinto elemento (interfaces para
acessar modelos de riscos). Na seqüência, isso deveria
ser direcionado apreseritando-se a solução resultante e
as experiências de seu uso do ponto-de-vista do quinto
elemento.

6. Uso na prática

Níveis de detalhes
Solução resultante. Diferentes níveis de abstração
(i.e. nível de detalhe) provaram ser um meio im-
portante a fim de facilitar diferentes tarefas que são
apresentadas no gerenciamento de riscos, tal como
a identificação de títulos de riscos, vários estudos
adicionais sobre a identificação de riscos e a revisão
sobre a situação dos mesmos. Todas começam com
descrições qualitativas de eventos potenciais e do
pensamento relativo, objetivando a estrutura de
riscos e de oportunidades.

Utilização em projetos reais. Descobriu-se que,
em todos os casos,^o objetivo principal dos usuá-
rios era ter um entendimento da visão geral dos
riscos no projeto. Assim, com um mapa de riscos
completo do projeto é possível concentrar-se no
item com maior chance de ocorrer. E os usuários
atuam mais fortemente somente nos níveis mais
detalhados em situações em que haja necessidades
particulares, como, por exemplo, recursos adicio-
nais fora do orçamento atual (figura 1).





7. Implementação e exploração
O sistema Temper é um software para gerencia-

mento de riscos desenvolvido pelo autor está por trás
da pesquisa e dos casos empresariais descritos neste ar-
tigo. A primeira versão desta ferramenta foi apresenta-
da pela primeira vez em Kähkõnen & Huovila (1995).
Desde então, a ferramenta é desenvolvida por meio de
inúmeros estudos de casos industriais e de implemen-
tações. Devido a este tipo de histórico e de desenvolvi-
mento de longo prazo, o pacote básico Temper System
pode ser considerado como a ferramenta de software
madura que pode ser implementada para certos tipos
de projetos ou empresas. Desde 2006, o Temper Sys-
tem está disponível através da corporação Vergo.

Para efeito da pesquisa, a Temper System propiciou
uma plataforma para explorar modelos potenciais que
podem ser um avanço na utilização do gerenciamento
de riscos nas empresas. Esta também foi a abordagem
de pesquisa do trabalho apresentado neste artigo. As
necessidades e especificações obtidas a partir destas
empresas foram utilizadas como base para a formação
dos elementos de fundamentação para as soluções
propostas, ajustes para o Temper System e, finalmen-
te, para seu teste.

Todas as empresas citadas e organizações come-
çaram a utilizar soluções de desenvolvimento por si
próprias como parte de suas operações.

8. Conclusões
Ao invés de ter o gerenciamento de riscos como

uma função separada, é necessário desenvolver pers-
pectivas em direções que proporcionem o aumento de
soluções integradas ou até mesmo embutidas dentro
de outras práticas de gerenciamento. Isso requer uma
compreensão elementar sobre o conteúdo da situação
em específico para o gerenciamento de riscos. O traba-
lho apresentado neste artigo se deu ao longo do curso
desta pesquisa e deste desenvolvimento. Os elementos
que explicam as várias dimensões do gerenciamento
quantitativo de riscos proporcionaram um entendi-
mento adicional para implementações bem-sucedidas.

O gerenciamento quantitativo de riscos possui
méritos claros sobre as estimativas tradicionais de
riscos qualitativos. Isso é particularmente devido a pos-
síveis relacionamentos com o contexto dos negócios
atualmente. As implementações do gerenciamento
quantitativo de riscos nas três situações dos estudos de
caso podem ser consideradas como bem-sucedidas. A
estruturação dos elementos das dimensões do geren-
ciamento quantitativo de riscos contribuiu claramente
com este resultado. Através de uma implementação
cuidadosa, o gerenciamento quantitativo de riscos
pode desempenhar um papel mais importante no
gerenciamento de riscos em projetos do que ele tem
assumido até o momento.
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