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Arquitetura de software: uma abordagem
para gestão de riscos em projetos de TI
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Resumo ● Visando a lidar com as crescentes complexidades dos sistemas de informação e aumentar 

a maturidade do processo de desenvolvimento de software pela minimização dos riscos e incertezas, a 

disciplina de Gestão de Riscos tem-se apresentado como tema crescente na indústria e na academia de 

Software e de Gestão da Tecnologia da Informação. Keil e colaboradores (1998) afi rmam que grande parte 

da taxa de falhas nos projetos de software é devida a medidas inadequadas de avaliação e gerenciamento dos 

riscos envolvidos nos projetos. Um gerenciamento de riscos adequado pode implicar melhoria do produto 

e o aumento da produtividade do processo de desenvolvimento de software, ou seja, melhor qualidade e 

menor custo. O objetivo deste trabalho é apresentar uma especialização do processo de Gestão de Riscos 

para projetos de software. Esta especialização consiste em uma estratégia preventiva da Gestão de Riscos 

que permite transformar riscos e incertezas de projetos em requisitos de arquitetura de software, garantindo 

assim qualidade do produto e produtividade do processo. Como resultado, são discutidas as vantagens e os 

pontos críticos para a aplicação da estratégia proposta em projetos do dia-a-dia das organizações.
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1. introdução

Segundo Keil e colaboradores (1998), os projetos de 

TI são particularmente difíceis de gerenciar, e mui-

tos deles terminam em insucesso. Em 1995, o gasto 

anual nos Estados Unidos da América em projetos 

de TI atingiu aproximadamente 250 bilhões de 

dólares, englobando em torno de 175.000 projetos. 

No mesmo ano, empresas americanas sozinhas 

gastaram 59 bilhões de dólares em excedentes em 

projetos de sistemas de informação e 81 bilhões de 

dólares em projetos que foram cancelados.

Uma pesquisa realizada pelo Standish Group 

em 1995 apresentou, entre outros, o seguinte re-

sultado: somente um sexto de todos os projetos foi 

realizado dentro do prazo e do orçamento previs-

tos, um terço de todos os projetos foi cancelado, e 

mais da metade foi considerada insatisfatória 

(Addison & Vallabh, 2002).

Com base nessas informações, pode-se perceber 

uma alta taxa de falhas e custos nos projetos de TI. 

Esta é uma realidade não apenas de organizações 

americanas, mas também de brasileiras.
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Keil e colaboradores (1998) afi rmam que gran-

de parte desta taxa de falhas nos projetos de softwa-

re é devida a medidas inadequadas de avaliação e 

gerenciamento dos riscos envolvidos nos projetos.

Defensores das técnicas de Gestão de Riscos argu-

mentam que o tratamento adequado dessas amea-

ças pode reduzir os incidentes de falhas em projetos 

de software. No entanto, antes de se desenvolver 

estratégias de Gestão de Riscos, deve-se identifi car 

e quantifi car os riscos, de acordo com o grau de 

importância. Isto é necessário, pois a atenção ge-

rencial deve se focar nos pontos que constituem as 

maiores ameaças. Sabe-se que grande parte dos riscos 

e incertezas que incidem em projetos de software 

são comuns a vários outros, considerando o contex-

to e/ou processo de negócio conhecido (Boehm, 

1989). Então, como minimizar estes riscos mais 

comuns em projetos de software?

A Gestão de Riscos é uma abordagem que pre-

tende garantir o sucesso do projeto por meio de um 

conjunto de técnicas e procedimentos para a iden-

tifi cação, análise e controle dos riscos de software. 

A incorporação da Gestão de Riscos como instru-

mento no processo de desenvolvimento de software 

permite a redução da exposição ao risco, possibi-

litando aumentar a qualidade do produto e me-

lhorar o processo de desenvolvimento (Ropponen 

& Lyytinen, 2000, citados em Addison & Vallabh, 

2002). Como aplicar então de maneira efetiva as 

técnicas de Gestão de Riscos para minimização dos 

riscos e incertezas em projetos de software, de forma 

que se garantam qualidade e produtividade?

Atualmente poucas organizações aplicam as 

técnicas de avaliação de riscos para a sua verifi cação, 

controle e gerenciamento. Para a maioria dos pro-

jetos de TI, a avaliação de riscos é conduzida de 

maneira informal, não freqüente e não sistemática 

(Ropponen & Lyytinen, 1993, citados em Addison 

& Vallabh, 2002).

Para Wallace e Keil (2004), isto se deve ao fato 

de os gerentes de projeto terem disponíveis poucos 

procedimentos formais e sistematizados para guiá-

los na identifi cação dos fatores de risco e, conse-

qüentemente, na análise de seus efeitos.

De acordo com Cule e colaboradores (2000), 

citados em Addison e Vallabh (2002), alguns sin-

tomas de que as organizações não estão aplicando 

efetivamente o gerenciamento de risco incluem os 

constantes “incêndios”, replanejamentos, alterações 

de cronograma, operações em constante stress, 

entre outros. Diante dessas difi culdades, como a 

estratégia de Gestão de Riscos pode ser aplicada a 

projetos no dia-a-dia das organizações de forma 

sistemática e prática?

De maneira resumida, pode-se concluir que 

uma parcela considerável das falhas em projetos 

de software deve-se à gestão inadequada dos riscos 

do projeto. Um melhor gerenciamento dos riscos 

pode implicar melhoria da qualidade do produto 

e da produtividade do processo.

O objetivo deste trabalho é apresentar uma 

estratégia de Gestão de Riscos especializada para 

projetos de TI que possa ser utilizada no dia-a-dia 

das organizações e permita melhorar a qualidade 

dos projetos de software.

2. aspectos metodológicos

A metodologia desenvolvida para a elaboração 

deste trabalho compreende as seguintes etapas:

1) Estudo de aspectos conceituais relacionados 

com riscos e incertezas, Gestão de Riscos em 

projetos de TI e arquitetura de software;

2) Avaliação da problemática de uma situação 

de desenvolvimento de projetos de TI, por 

meio de estudo de caso;

3) Proposição de roteiro para Gestão de Riscos 

específi co para projetos de software, com 

base nos problemas discutidos no estudo de 

caso;

4) Aplicações do roteiro proposto a outros 

projetos e avaliação dos resultados.

Ao fi nal do trabalho, são apresentadas as con-

clusões e recomendações do estudo, bem como dis-

cutidas as vantagens e pontos críticos do roteiro 

proposto e suas necessidades quanto à evolução.

3. riscos e a gestão de riscos em 
projetos

Podem-se caracterizar de maneira geral e indistin-

ta como risco ou incerteza todos os aspectos que 
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de alguma forma impactam o planejamento de um 

projeto, considerando as dimensões de prazo, custo 

e qualidade (Pressman, 2002; PMBOK, 2004).

Para o Software Engineering Institute (SEI), o 

risco corresponde à possibilidade de sofrer uma 

perda. Em um projeto de desenvolvimento de 

software, a perda pode ser visualizada como os 

impactos do projeto, descritos na forma de dimi-

nuição da qualidade do produto fi nal, aumento 

nos custos, atrasos e falhas.

O trabalho elaborado por Ziv e colaboradores 

(1997) defi ne o Princípio da Incerteza na Enge-

nharia de Software. Segundo este princípio, as 

incertezas e riscos são inerentes e inevitáveis no 

processo de desenvolvimento de software e nos pro-

dutos nele gerados.

Isso signifi ca que tais ameaças estão sempre 

presentes, e cabe ao gerente de projeto e sua equi-

pe identifi car e defi nir o que será feito com cada 

uma delas.

Esse princípio é bastante geral e abstrato sobre 

a natureza do processo de desenvolvimento de soft-

ware e aplicável ao longo do ciclo de vida.

Desta forma, não se pode conceber um projeto 

de desenvolvimento de software que não seja sus-

ceptível à ocorrência de riscos e incertezas.

Alguns exemplos de incertezas e riscos do pro-

cesso de desenvolvimento de software incluem:

• Dimensionamento do esforço, prazo e re-

cursos necessários a um projeto;

• Completeza dos requisitos de negócio e 

técnicos levantados e identifi cados;

• Envolvimento adequado dos usuários, clien-

tes e demais stakeholders na defi nição dos 

requisitos do projeto;

• Mudanças de requisitos ao longo do tempo;

• Viabilidade técnica de utilização de uma 

nova tecnologia;

• Disponibilidade de recursos na quantidade 

e com o conhecimento e experiência ade-

quados;

• Variações em datas de eventos (lançamentos 

e entregas);

• Limitações de resposta dos elementos de 

hardware ou outros elementos físicos, 

entre outros.

O desenvolvimento de um sistema de TI pode 

ser considerado um empreendimento complexo e, 

como tal, está sujeito a incertezas, riscos e indefi -

nições. No entanto, este desenvolvimento deve 

prosseguir mesmo na presença destas situações.

Adicionalmente, as tendências atuais das indús-

trias de software, que impõem restrições de prazos, 

custos e qualidade cada vez mais audaciosas, bem 

como o mercado altamente competitivo, aumen-

tam os riscos inerentes aos projetos de software.

Assim, devem ser utilizados métodos e técnicas 

específi cas que permitam gerenciar os riscos e incer-

tezas de forma que se viabilize o projeto, aumentan-

do suas chances de sucesso.

Diversos modelos de Gestão de Riscos podem 

ser encontrados na literatura, como, por exemplo, 

os propostos por Boehm (1989), pelo Project Ma-

nagement Institute (PMI) e pelo SEI. No entanto, 

todos convergem para um modelo que pode ser 

representado como uma ferramenta do processo 

de desenvolvimento de software, conforme apresen-

tado na Figura 1, segundo a notação SADT/IDEF0 

(Marca & McGowan, 1988).

Neste caso, os riscos e incertezas atuam como 

restrições do processo de desenvolvimento, limi-

tando seu resultado, ou seja, o sistema fi nal com 

qualidade.

Os subprocessos que compõem o processo de 

Gestão de Riscos são:

1) Identifi cação de riscos e incertezas

De acordo com o PMBOK (2004), neste 

subprocesso são identifi cados os possíveis 

riscos que podem afetar o projeto, bem 

como são documentadas as características 

destes riscos. Esta identifi cação não consti-

tui um simples evento, devendo ocorrer 

continuamente ao longo do projeto.

2) Quantifi cação e priorização

Cada risco identifi cado deve ser analisado 

individualmente a respeito da probabilida-

de de ocorrência e da gravidade dos impac-

tos e dos efeitos do risco. Uma vez analisados 

os riscos, deve ser feito um julgamento dos 

mais importantes deles a serem considera-

dos no projeto, ou seja, os riscos devem ser 

priorizados.
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3) Respostas aos riscos e ações

Este subprocesso considera cada um dos 

riscos classifi cados como importantes e prio-

rizados no subprocesso anterior e defi ne estra-

tégias e ações para gerenciá-los e resolvê-los.

4) Monitoração e controle

Este subprocesso envolve a avaliação cons-

tante de cada um dos riscos individualmen-

te, a fi m de verifi car se esse risco está se 

tornando mais ou menos provável e quais 

os seus efeitos. Esta monitoração e controle 

dos riscos pode ser realizada por meio de 

inspeções constantes ao longo do ciclo de 

vida do projeto.

No entanto, apesar da importância da Gestão 

de Riscos discutida anteriormente, esta esbarra em 

uma série de restrições e exigências, a saber:

• Forte disciplina e experiência por parte do 

gerente do projeto e dos engenheiros de 

software, que devem estar alertas e monito-

rando quaisquer indícios de fatores que po-

dem impactar negativamente os resultados 

do projeto;

• Necessidade de identifi cação do risco e da 

incerteza, o que nem sempre ocorre preven-

tivamente nos projetos de desenvolvimento 

de sistemas de TI. Em geral, não é possível 

identifi car antecipadamente diversas situações, 

como, por exemplo, uma mudança de mem-

bros da equipe ao longo do desenvolvimen-

to do projeto;

• Após a sua identifi cação, o risco deve ser 

quantifi cado e priorizado em termos de pro-

babilidade de ocorrência e grau de impacto, 

o que também nem sempre é fácil de se 

determinar e mensurar.

Segundo Sommerville (2003), a análise de riscos 

não é uma atividade fácil, por depender do julga-

mento e da experiência do gerente de projeto e dos 

membros da equipe. De forma semelhante, Boehm 

(1989) ressalta que a avaliação dos riscos de projetos 

depende da habilidade dos engenheiros de software 

em identifi car e gerenciar as fontes de risco.

Assim, a efi ciência da Gestão de Riscos está as-

sociada à disciplina dos gerentes e da equipe de 

projeto, bem como introduz esforços e custos adi-

cionais decorrentes de aplicações de técnicas for-

mais para identifi cação, mensuração e priorização 

dos riscos e incertezas. 

A aplicação prática da Gestão de Riscos nos 

projetos de TI do dia-a-dia das organizações exi-

giria, a princípio, alguma adequação ou especiali-

zação do processo.

4. requisitos de arquitetura de 
software

Quando o usuário estabelece os requisitos de um 

software, em geral, ele se preocupa com os requisitos 

Figura 1. Gestão de Riscos como ferramenta do processo de desenvolvimento
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e funcionalidades de negócio, pois são estes que 

atendem diretamente suas necessidades. No entan-

to, outros requisitos são de fundamental impor-

tância para garantir a qualidade do produto de 

software como um todo, tais como infra-estrutura 

de hardware, software, comunicação e segurança. 

Tais requisitos são muitas vezes denominados re-

quisitos não-funcionais.

Segundo You-Sheng e Yu-Yun (2003), com o 

aumento da escala e do grau de complexidade dos 

sistemas de software, o problema de desenvolvi-

mento de projetos de TI deixou de ser a disponi-

bilização de funcionalidades para os usuários e 

passou a estar relacionado com os requisitos não-

funcionais do software, tais como desempenho, 

adaptabilidade, reúso, entre outros que são mais 

difíceis de gerenciar.

Segundo Mendes (2002), os requisitos não-

funcionais abordam aspectos de qualidade impor-

tantes nos sistemas de software. Se tais requisitos 

não forem levados em consideração, o sistema 

resultará inconsistente e de baixa qualidade. Além 

disso, os usuários fi carão insatisfeitos, e o prazo e 

orçamento do projeto não serão cumpridos.

Para efeitos deste trabalho, a expressão “requi-

sito de arquitetura” refere-se aos elementos que 

direcionam a implementação da arquitetura de 

software, englobando tanto requisitos funcionais 

como não-funcionais. A Figura 2 destaca os requi-

sitos de arquitetura dentro do processo de desen-

volvimento de software.

5. o caso considerado

O caso em estudo é de uma empresa de desenvol-

vimento de software, de porte médio, que fornece 

sistemas Web para uma empresa cliente do setor 

fi nanceiro.

Para caracterizar melhor as empresas deste caso, 

são utilizados dois modelos: Grid Estratégico e 

Matriz de Intensidade da Informação.

De acordo com o Grid Estratégico proposto por 

McFarlan (1984), o qual corresponde a um mode-

lo que permite analisar o impacto das aplicações 

de TI presentes e futuras no negócio da empresa, 

ambas as empresas encontram-se no quadrante 

“Estratégico”, uma vez que as aplicações de TI afetam 

diretamente o ramo de seu negócio.

A Matriz de Intensidade da Informação, propos-

ta por Millar e Porter (1985), permite a análise de 

quanto a informação está contida no processo e 

no produto, considerando sua cadeia de valor. Para 

o caso analisado, tanto o produto como o processo 

possuem alta intensidade de informação.

Assim, de acordo com os dois modelos citados, 

para as empresas em estudo, a importância estra-

tégica da Tecnologia de Informação é grande e 

essencial para o processo de negócio. Desta forma, 

problemas relacionados com TI devem ser tratados 

de forma crítica.

Os sistemas fornecidos eram desenvolvidos 

segundo um padrão de arquitetura previamente 

defi nido entre as empresas. Após aproximadamente 

Figura 2. Requisitos de arquitetura e o processo de desenvolvimento de software
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dois anos de fornecimento, foi realizada uma aná-

lise crítica da situação de fornecimento, na qual o 

cenário apresentado era:

1) Grande parte dos projetos não era entregue 

no prazo e com a qualidade esperada pela 

empresa cliente;

2) Muitos projetos terminavam com orçamen-

to superior ao orçamento previsto inicial-

mente;

3) Alguns sistemas não atendiam as reais ne-

cessidades dos usuários;

4) Considerável descontentamento por parte 

da empresa cliente e também por parte dos 

investidores e patrocinadores dos projetos.

Durante esse período de fornecimento, reuniões 

freqüentes foram feitas com o grupo de gerentes e 

líderes desses projetos para avaliação da situação. 

Analisando-se os históricos de aproximadamente 

50 projetos, todos apresentaram as seguintes carac-

terísticas:

• Indefi nições de regras de negócio, as quais 

deveriam estar defi nidas já nas fases iniciais 

do ciclo de vida e que geravam atrasos nas 

fases posteriores do projeto;

• Mudanças constantes de requisitos de negó-

cio e técnicos, ao longo de todo o processo de 

desenvolvimento, feitas pelos usuários e em-

presa cliente, com uma média de 20 mudanças 

significativas por projeto. Tais mudanças, 

quando não eram bem gerenciadas, impacta-

vam o prazo e o orçamento do projeto;

• Dependências de componentes e sistemas 

externos que também estavam em desenvol-

vimento por outras empresas fornecedoras 

e que comprometiam os prazos de entrega 

do sistema fi nal;

• Indefi nições a respeito do formato de inte-

gração e comunicação entre o sistema em 

desenvolvimento e os componentes e siste-

mas externos.

Os processos de desenvolvimento de software 

estavam defi nidos e bem consolidados pelas equi-

pes. Não se poderia conceber que as mudanças de 

requisitos e indefi nições não iriam existir ou que 

não seriam incorporadas ao projeto, pois elas eram 

inerentes e inevitáveis ao processo, impostas pela 

empresa cliente. A gestão inadequada dos riscos 

mencionados foi, então, identifi cada como a maior 

defi ciência do processo.

Para os projetos em análise, seus principais 

riscos eram identifi cados no início do desenvolvi-

mento; no entanto, estes não eram monitorados e 

rastreados constantemente ao longo do ciclo de vida, 

causando os resultados não favoráveis descritos.

Dessa forma, uma equipe foi destacada para 

analisar e estudar a situação, visando a melhorar a 

qualidade dos projetos e do produto fi nal.

Analisando as principais difi culdades apresen-

tadas no caso em estudo, elas estão relacionadas 

com a defi nição de processos de gestão e com sua 

utilização pelas equipes de desenvolvimento.

Considerando também as restrições apresen-

tadas na seção 3 deste trabalho referentes à Gestão 

de Riscos, uma nova abordagem do processo de 

Gestão de Riscos deve ser proposta visando sua 

aceitação e incorporação nos processos de desen-

volvimento e gestão da organização.

Dessa forma, a abordagem de gestão proposta 

deve tratar de aspectos de defi nição de processos de 

gestão de riscos e da implantação destes processos na 

organização, visando a redução dos problemas apre-

sentados no caso em estudo. A abordagem de gestão 

proposta é detalhada no item 6 deste trabalho.

6. a abordagem de gestão de riscos 
proposta

De acordo com o que foi discutido na seção ante-

rior, a defi nição e a implantação de processos de 

gestão de riscos adequados e especializados para 

projetos de TI permitem minimizar os problemas 

apresentados no caso em estudo e as restrições 

apresentadas na seção 3.

Dessa forma, a abordagem de Gestão de Riscos 

proposta consiste em uma abordagem sistemática 

para minimização dos riscos e incertezas mais 

comuns em projetos de TI, por meio do mapea-

mento em requisitos de arquitetura de software.

O roteiro proposto é baseado na Gestão de Ris-

cos tradicional (descrita na seção 3 deste trabalho), 
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endereçando mais diretamente as ações para mi-

nimização dos riscos e incertezas como requisitos 

de arquitetura de software. Esta abordagem pre-

tende ser mais preventiva, na medida em que es-

tabelece requisitos que servem como realimentação 

e controle ao processo de desenvolvimento, de 

forma que se garanta qualidade do produto fi nal.

A Figura 3 apresenta a aplicação do roteiro 

centrado em arquitetura ao processo de desenvol-

vimento de software, como ferramenta adicional à 

Gestão de Riscos tradicional.

Especializando o processo de Gestão de Riscos 

tradicional, encontram-se os subprocessos da 

Gestão de Riscos centrada em arquitetura, a saber 

(vide Figura 4):

1) Categorização de riscos e incertezas

Dado um contexto, os riscos e incertezas que 

ocorrem em um projeto de software são co-

muns a vários outros. Assim, é possível tratar 

as categorias dos principais riscos e incerte-

zas, levando-se em consideração o tipo de 

processo de negócio e os padrões de arquite-

tura de software existentes na empresa.

Levando em conta o histórico de projetos 

de um determinado processo de negócio, esse 

subprocesso poderia ser suprimido, devido 

à experiência das pessoas que atuam nesse 

contexto. Outra interpretação seria consi-

derar que tais riscos e incertezas já foram 

previamente identifi cados. Isto signifi ca que, 

para tais situações, assume-se que a probabi-

lidade de ocorrência de determinados riscos 

é próxima de 100%, partindo-se direto para 

o estabelecimento de ações.

Esse subprocesso corresponde aos subproces-

sos de identifi cação, quantifi cação e prioriza-

ção de riscos da Gestão de Riscos tradicional.

2) Defi nição de requisitos da arquitetura

Com base nas categorias de riscos e incer-

tezas, é possível defi nir os requisitos de ar-

quitetura de software a serem aplicados para 

a minimização desses riscos e incertezas. 

Exemplos de requisitos de arquitetura são 

desacoplamento técnico entre as funções de 

negócio e as funções de infra-estrutura de 

um sistema de TI, centralização das funções 

de comunicação com sistemas externos em 

componentes modularizados, entre outros.

3) Monitoração e controle

Da mesma forma que na Gestão de Riscos 

descrita na seção 3, os riscos e incertezas 

devem ser monitorados e acompanhados. 

Neste caso, parâmetros adicionais a serem 

considerados na monitoração são os requi-

sitos de arquitetura de software estabeleci-

dos, de forma que se verifi quem a efi ciência 

da minimização dos riscos e a possibilidade 

de surgimento de novos.

O roteiro centrado em arquitetura apresenta a 

característica de, caso um certo risco não seja 

Figura 3. Gestão de Riscos centrada em arquitetura
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identifi cado nem quantifi cado a tempo, estabelecer 

uma postura natural para buscar e estabelecer 

princípios e requisitos de arquitetura de software, 

com base em categorias de riscos mais freqüentes 

e pré-identifi cados, de forma que se garanta a 

qualidade do produto fi nal.

A especialização da Gestão de Riscos centrada 

em arquitetura baseada no processo de Gestão de 

Riscos tradicional justifi ca-se em função da com-

plexidade crescente dos projetos de TI e de sua 

estratégia preventiva, que permite estabelecer 

ações, que, no caso, são requisitos de arquitetura 

de software. Essas ações reduzem custos acarretados 

por erros e retrabalhos, aumentando a qualidade 

e produtividade. A abordagem proposta também 

se baseia no fato de existirem categorias de riscos 

comuns e reincidentes em projetos de TI.

7. resultados

Após a defi nição do processo de Gestão de Riscos 

centrada em arquitetura descrito na seção anterior, 

a abordagem proposta foi aplicada a novos proje-

tos dentro do mesmo contexto, ou seja, projetos 

desenvolvidos para a mesma empresa cliente e 

considerando o mesmo padrão de arquitetura.

Estes são alguns exemplos de requisitos de ar-

quitetura que passaram a ser incorporados ao 

processo de desenvolvimento visando a minimizar 

as principais categorias de riscos e incertezas cita-

das no caso em estudo:

• Arquitetura que suporte o uso de componen-

tes de software que encapsulam a complexi-

dade, considerando as afi nidades de negócio, 

e que sejam fl exíveis e parametrizados. Se-

gundo Conrow e Shishido (1997), para a 

minimização de riscos relacionados com 

requisitos instáveis e imaturos, um requisito 

de arquitetura é a modularização do softwa-

re visando a facilitar eventuais mudanças;

• Desacoplamento das funções de negócio das 

funções de infra-estrutura, visando a mini-

mizar os impactos de alterações. De acordo 

com D’Souza e Wills (1999), a utilização de 

componentes de software facilita a manu-

tenção e a evolução dos sistemas;

• Arquitetura de negócio escalável, permitin-

do a inclusão de novos requisitos e módulos 

ao sistema de forma facilitada;

• Projeto da arquitetura de software que per-

mita o particionamento e desenvolvimento 

Figura 4. Subprocessos da Gestão de Riscos centrada em arquitetura
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incremental, de forma que novos requisitos 

sejam planejados para incrementos poste-

riores (desde que possíveis);

• Componentes de software desacoplados, 

confi guráveis e parametrizados, visando a 

minimizar os impactos de alterações em 

sistemas externos;

• Centralização das funcionalidades de comu-

nicação e interação com sistemas externos 

em componentes desacoplados dos compo-

nentes e funções de negócio da aplicação;

• Arquitetura de software preparada para a 

utilização de simuladores de sistemas exter-

nos com o fi m de realizar testes, permitindo 

a execução dos testes do sistema em desen-

volvimento independentemente da disponi-

bilização do sistema externo;

• Logs técnicos para possibilitar o rastreamen-

to de operações e informações provenientes 

de sistemas externos, entre outros.

Com a incorporação desses requisitos de arqui-

tetura aos projetos, os riscos puderam ser minimi-

zados, o que pôde ser observado qualitativamente 

pelos resultados que se mostraram mais satisfató-

rios, a saber:

1) Os impactos em prazos e custos dos projetos 

foram minimizados: praticamente metade 

dos projetos passou a fi car dentro do prazo 

e do orçamento planejado inicialmente. Para 

os demais projetos, foi possível o replaneja-

mento de maneira antecipada e controlada;

2) A qualidade dos sistemas fi nais foi melhora-

da, o que pode ser verifi cado pelos resultados 

dos testes e das validações feitas pelos clientes 

solicitantes, diminuindo os retrabalhos;

3) E, conseqüentemente, maior satisfação do 

cliente e do patrocinador dos projetos.

Conforme já mencionado, como as categorias 

de riscos incidentes nos diversos projetos eram 

comuns, as equipes de projeto diminuíram os 

esforços na identifi cação, quantifi cação e rastrea-

mento dos riscos, focando mais diretamente a 

defi nição e implementação dos requisitos de ar-

quitetura.

Adicionalmente surgiu na equipe um questio-

namento em relação ao custo adicional introduzi-

do nos projetos para a incorporação dos requisitos 

de arquitetura, visando fl exibilidade e robustez. Tal 

aspecto, para o caso em estudo, não foi mensurado 

quantitativamente, mas observou-se que os preju-

ízos decorrentes de entregas em atraso, entregas de 

baixa qualidade e que não satisfaziam as necessi-

dades dos clientes eram grandes do ponto de vista 

de negócio, considerando a importância da TI para 

as empresas em análise.

8. conclusões e recomendações

O presente trabalho apresentou uma abordagem, 

dada uma incerteza ou risco identifi cado no pro-

cesso de desenvolvimento, de como este pode ser 

minimizado graças a requisitos da arquitetura de 

software, de forma que se garanta a qualidade do 

projeto de sistema de TI, considerando prazos, custos 

e requisitos especifi cados.

A abordagem proposta é baseada, sendo já uma 

especialização dela, na Gestão de Riscos tradicio-

nal, descrita na seção 3 deste trabalho. Nesta abor-

dagem, mesmo que uma incerteza ou risco não 

seja identifi cado e quantifi cado antecipadamente, 

o que é uma situação bastante comum nos proje-

tos de software, estabelece-se uma postura de 

pensar nos diversos requisitos da arquitetura, e não 

somente nas funcionalidades de negócio que geral-

mente constituem os requisitos explicitados pelos 

usuários. Tais requisitos implícitos ou não-funcio-

nais são fundamentais para garantir a qualidade do 

produto e do processo de software.

Os pontos positivos da abordagem de arquite-

tura discutidas neste trabalho resumem-se a:

• Estabelecer requisitos da arquitetura de 

software e, indiretamente, uma postura para 

lidar com essas incertezas e riscos de proje-

tos de TI;

• A abordagem pode ser aplicada nas fases 

iniciais do ciclo de vida do software, o que 

permite a redução de custos decorrentes de 

riscos e incertezas;

• Os principais riscos e incertezas podem ser 

categorizados por processos de negócio e/ou 
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base histórica, e, para estas categorias, po-

dem ser preestabelecidos requisitos de ar-

quitetura de software que minimizem seus 

efeitos. Isto permite o reúso de arquitetura 

com base em perfi s de risco conhecidos;

• Estabelecer uma gestão preventiva, conside-

rando que, para categorias de riscos comuns 

ou genéricos, as ações de minimização dos 

riscos são estabelecidas de forma objetiva 

por meio de requisitos de arquitetura. Assim, 

a Gestão de Riscos centrada em arquitetura 

apresenta-se efi ciente em contextos e proces-

sos de negócio cujas categorias de risco são 

mais bem conhecidas, levando em conta até 

mesmo a base histórica de projetos;

• Abordagem prática a ser aplicada em proje-

tos do dia-a-dia nas organizações.

 Entre os pontos críticos da implantação 

desta abordagem destacam-se:

• Vencer as barreiras culturais das equipes de 

projeto em lidar com as incertezas e os riscos, 

e aceitá-los como presentes e inerentes ao 

processo. Para os projetistas, o caminho mais 

natural é possuir todas as defi nições, requi-

sitos e certezas a respeito de um sistema que 

deverá ser desenvolvido;

• Exige alta maturidade do processo e da 

equipe de desenvolvimento;

• Análise de custo/benefício: balanço entre o 

custo de obtenção da arquitetura e os bene-

fícios alcançados.

Uma questão a ser também discutida é como a 

abordagem proposta no trabalho pode ser aplica-

da em projetos de manutenção. Sem dúvida, a 

Gestão de Riscos com foco na arquitetura facilita 

futuras evoluções e correções; no entanto, caso o 

projeto consista na manutenção de um sistema lega-

do cuja arquitetura de software não esteja adequa-

da, a abordagem proposta não poderá ser aplicada 

na íntegra, em função de algumas restrições pos-

sivelmente impostas pela arquitetura legada.

Voltando às três questões fundamentais do 

trabalho apresentadas na seção 1, a saber:

1) Como aplicar de maneira efetiva as técnicas 

de Gestão de Riscos para minimização dos 

riscos e incertezas em projetos de software, 

de forma que se possa garantir qualidade e 

produtividade?

2) Como minimizar os riscos mais comuns em 

projetos de software?

3) Como esta estratégia de Gestão de Riscos 

pode ser aplicada a projetos no dia-a-dia das 

organizações de forma sistemática e prática?

conclui-se que a abordagem de Gestão de Riscos 

centrada em arquitetura é a resposta a elas, uma 

vez que:

1) permite minimizar os riscos e incertezas 

mais comuns ou genéricos dos projetos de 

software;

2) permite garantir qualidade do produto fi nal 

e produtividade, uma vez que é centrada em 

requisitos de arquitetura e reduz erros de-

correntes de retrabalhos já nas fases iniciais 

do processo de desenvolvimento;

3) consiste em uma estratégia preventiva espe-

cializada com base na Gestão de Riscos tra-

dicional, que é uma abordagem consagrada;

4) a abordagem proposta pode ser utilizada de 

maneira sistemática e prática nos projetos, 

já que se utiliza de ferramentas e conceitos 

simples, da mesma forma que foi aplicada 

no caso em estudo apresentado.

Naturalmente, apesar de a abordagem propos-

ta ter apresentado resultados satisfatórios para uma 

categoria de projetos em um contexto específi co, 

com base unicamente no caso apresentado não é 

possível garantir generalização. Assim, deve-se 

aplicá-la, para efeitos de estudo, a outros projetos 

em contextos diversos visando a avaliação de sua 

efi cácia. Este estudo pode fazer parte do escopo de 

trabalhos futuros.

Adicionalmente, outro aspecto importante, já 

observado neste trabalho, a ser ressaltado é que a 

abordagem proposta exige certa maturidade da 

equipe de desenvolvimento, uma vez que esta deve 

estar apta e capacitada nos aspectos de modelagem 

de negócio e técnica para incorporação de requi-

sitos de arquitetura. Desta forma, uma evolução 

da abordagem proposta seria traduzir os padrões 
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de riscos e incertezas em modelos de arquitetura 

(patterns) e, conseqüentemente, em padrões de 

componentes e módulos de software que imple-

mentem os requisitos de arquitetura.

A Figura 5 apresenta uma visão da evolução do 

roteiro proposto.

Essa evolução, também escopo de estudo futuro, 

permitiria sistematizar e automatizar ainda mais a 

minimização dos riscos e incertezas de projetos de 

software, transformando-os em requisitos técnicos 

implementados em componentes e módulos de 

software.
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