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Como diminuir a probabilidade dos riscos ocorrerem nos projetos, minimizar seus efeitos negativos e incre-
mentar os positivos, aumentando, assim, as chances de sucesso de um projeto? Estimular os indivíduos inseridos
em projetos a compartilhar o que sabem sobre riscos tem se mostrado uma estratégia importante para garantir me-
lhorias contínuas no gerenciamento de riscos em projetos. Mas não basta estimulá-los a compartilhar, é necessário
que façam uso de ferramentas e práticas de compartilhamento do conhecimento sobre riscos para potencializar a
execução de atividades como planejamento, identificação, análise e definição de respostas aos riscos, bem como seu
monitoramento e comunicação. Este artigo apresenta quais aspectos do comportamento, ferramentas e práticas
podem ser utilizadas para potencializar o gerenciamento de riscos em projetos.

Introdução
Apesar dos benefícios potenciais advindos do gerencia-

mento de projetos, infelizmente, estes não podem ser alcança-
dos sem transpor barreiras como a complexidade do projeto,
requerimentos especiais dos clientes, mudanças de escopo,
reestruturação organizacional, mudanças tecnológicas e riscos.

Segundo KENDRICK (2003), cm projetos um risco pode
ser qualquer evento indesejável associado com o trabalho e é
produto de dois fatores: os impactos esperados de um evento
e a probabilidade de que o evento possa ocorrer. Tratando-se
de riscos em projetos, o Project Management Instirute (PM 1}
(2004) o define como um evento ou condição incerta que, se
ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos
um objetivo do projeto: tempo, custo, escopo ou qualidade.

É importante que uma estratégia de gerenciamento de
riscos seja estabelecida o quanto antes em um projeto e que os
riscos sejam continuamente controlados por todo o seu ciclo
de vida. Para tanto, as organizações devem adotar um. processo
de gerenciamento de riscos.

Depois de adotar um processo de gerenciamento de riscos,
torna-se importante procurar meios que o aperfeiçoe e gerem
melhorias contínuas e perenes. Esses meios passam pelo
compartilhamento de conhecimento dos indivíduos, o que
constitui a base do conhecimento organizacional.

Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa que
aponta os aspectos comportamentais que podem ser estimula-
dos para alcançar esse objetivo, e quais ferramentas e práticas
voltadas ao compartilhamento do conhecimento podem con-
tribuir em maior escala para potencializar a execução de cada
atividade do gerenciamento de riscos em projetos.

Quais são as atividades de um
processo de gerenciamento
de riscos em projetos?

Em um estudo realizado por SOUZA ET AL. (2008) sobre
vários modelos de processo de gerenciamento de riscos em
projetos (PMBOK, AN/NZS 4360:2004, CMMI-SW, ISO/
IEC 12207, RUP - Rational Unified Process e MSF - Microsoft
Solutions Framework) verificou-se que estes estão em conso-
nância em seus aspectos essenciais, não havendo nenhuma
incompatibilidade fundamenta] entre eles. SOUZA ET AL.
(2008) também identificaram as atividades que compõem
o processo de gerenciamento de riscos entre os modelos,
demonstrando haver um consenso entre elas.

Como o foco do PMBOK® (2004) é especificamente o
gerenciamento de projetos de qualquer natureza, ele oferece
mais detalhamento no que se refere às descrições das entra-
das, ferramentas, técnicas e saídas de cada atividade, servindo,
portanto, como base para determinar o processo de geren-
ciamento de riscos apurado por SOUZA ET AL (2008). A
atividade de comunicação dos riscos, apesar de tratada indire-
tamente no PMBOK®, recebeu destaque devido à importância
dada por alguns dos modelos estudados. As atividades de um
processo de gerenciamento de riscos foram definidas como
apresentadas no Quadro i.

Todos os modelos de processo estudados por SOUZA ET
AL. (2008) pregam que as atividades devem ser executadas de
forma contínua e cíclica, promovendo a análise de riscos que
durante as fases iniciais não tenham sido percebidos e reava-
liando os já identificados. Uma organização para ser bem-
sucedida deve estar comprometida com um gerenciamento
de riscos proativo e consistente durante todo o ciclo de vida do
projeto (PMI, 2004).
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Como potencializar o gerenciamento
de riscos em projetos?

A percepção de que o conhecimento é fonte de melho-
ria contínua e sustentável tem estimulado o interesse pela
gestão deste em QEganizacões que tratam de projetos. Corno
exemplo, empresas que utilizam a gestão do conhecimento
para gerenciamento de projetos podem esperar aumento de
40% da produtividade em projetos de desenvolvimento de
aplicações em tecnologia da informação (CAI ET AL, 2004).
Esse conhecimento pode proporcionar vantagem sustentável à
organização porque gera retornos crescentes ao contrário dos
ativos materiais, que diminuem à medida que são usados. Os
ativos do conhecimento só se ampliam, sendo o único recurso
que aumenta com o uso.

Dentro do contexto do gerenciamento de projetos, a gestão
do conhecimento proporciona ferramentas e práticas capazes
de transformar o conhecimento em fonte de melhoria de
processos e vantagem competitiva. Essa gestão passa, essen-
cialmente, pelo compartilhamento do conhecimento indivi-
dual para a formação do conhecimento organizacional. Sendo
basicamente um processo de troca, o compartilhamento de co-
nhecimento exige interação efetiva entre as pessoas, podendo
ser reforçado por meio de aspectos ligados ao comportamento
e por certas ferramentas que o facilitem, ou seja, a pessoa que
detém o conhecimento é quem decide se e como compartilha
o conhecimento que possui., o que depende, portanto, do quan-
to está motivada e das ferramentas e práticas que utiliza para
isso (DAVENPORT E PRUSAK, 1998; NONAKA E TAKEU-
CHI, 1997; VON KROGH, ICHIJO E NONAKA.. 2001).

As pessoas geralmente não se dispõem a repassar conhe-
cimento a outras, pois existem barreiras individuais que as
tornam menos dispostas ou capazes de fazê-lo. A realidade
está mostrando às organizações a necessidade de estimular
colaboradores e parceiros a compartilharem seus conhecimen-
tos, transpondo essas barreiras. Portanto, devem ser focadas as
condições ou aspectos que podem influenciar favoravelmente
o compartilhamento de conhecimento sobre riscos na organi-
zação e, sobretudo, a disposição para compartilhar com base
nas atitudes e percepções dos indivíduos.

Dentre os aspectos comportamentais listados no Quadro 2,
três são apontados como os que mais promovem o comparti-
lhamento de conhecimento sobre riscos em projetos quando
estimulados:

Relevância.
Confiança.
Consciência da Utilidade.
Além de serem estimuladas, as pessoas que tratam pro-

jetos nas organizações podem utilizar ferramentas e práticas
para compartilhar conhecimento e melhorar o gerenciamento
de riscos em projetos.

O mercado apresenta significativa variedade de ferramen-
tas de tecnologia da informação veiculadas com o apelo de
embutirem soluções de gestão de conhecimento com foco no
compartilhamento. Há também uma série de práticas que po-
dem ser aplicadas. No entanto, a maior parte destas ferramen-
tas e práticas se enquadra, de uma forma ou de outra, em pelo
menos uma das categorias citadas no Quadro 3, que também
apresenta exemplos de ferramentas e práticas registradas pela
literatura.

Dentre a variedade de ferramentas e práticas de comparti-
lhamento do conhecimento utilizadas para alavancar e melho-
rar o gerenciamento de riscos em projetos, algumas percebi-

das como mais utilizadas nas organizações foram estudadas e
enquadradas de acordo com a sua categoria (Quadro 4).

A pesquisa de SOUZA ET AL. (2008) permitiu verifi-
car, conforme mostrado no Quadro 5, quais categorias de
ferramentas e práticas de compartilhamento de conhecimento
mais contribuem para cada atividade de gerenciamento de
riscos em projetos, ordenados por importância.

Interessante observar que na classificação obtida para cada
atividade do gerenciamento de riscos em projetos, podem ser
destacadas ao menos duas categorias como as mais importan-
tes para garantir o sucesso na execução da atividade. Assim,
é possível identificar categorias de ferramentas e práticas que
melhor apoiam o compartilhamento do conhecimento sobre
riscos em cada atividade de gerenciamento de riscos em proje-
tos, como segue:

• A transmissão das experiências das pessoas e a recuperação e
uso dos registros e documentos sobre gerenciamento de riscos
visam garantir que o nível, tipo e a visibilidade do gerencia-
mento de riscos estejam de acordo com o risco e a importância
do projeto em relação à organização e forneçam tempo e
recursos suficientes para as atividades de gerenciamento de
riscos.

• As experiências das pessoas sobre riscos e a confecção de
cenários, protótipos e simulações sobre situações de risco são
as categorias mais importantes para garantir o sucesso na
execução do levantamento de todas as possibilidades de riscos
existentes no projeto.

• Para melhor caracterizar os aspectos mais importantes de
cada risco, categorizando e priorízando-os, definindo adequa-
damente as probabilidades de ocorrerem e os impactos, caso
ocorram, a recuperação e uso dos registros e documentos sobre
gerenciamento de riscos e as diferentes fontes de conhecimento
e visões sobre o assunto são importantes para potencializar a
execução da atividade de análise.

• A confecção de cenários, protótipos e simulações sobre situa-
ções de risco e a recuperação e uso dos registros e documentos
sobre gerenciamento de riscos visam desenvolver as melhores
opções e determinar ações adequadas para aumentar as opor-
tunidades e reduzir as ameaças aos objetivos de um projeto.

• A vivência de profissionais experientes bem como de pessoas
com diferentes fontes de conhecimento e visões sobre como -
monitorar e controlar riscos colabora para identificar, analisar
e planejar riscos recém-surgidos, acompanhar os já identifi-
cados, re-analisar os existentes; monitorar as condições de
acionamento de planos de contingência, os riscos residuais e
revisar a execução de respostas a eles enquanto se avalia sua
eficácia.

• Para melhor comunicar e consultar as partes envolvidas inter-
nas e externas em cada etapa do processo de gerenciamento
de riscos e em relação ao processo como um todo, podem ser
aplicadas as experiências de profissionais, a recuperação e o
uso dos registros e documentos sobre gerenciamento de riscos.

De forma geral a pesquisa realizada apontou duas dentre
as categorias de ferramentas e práticas como as que mais
contribuem para o gerenciamento de riscos em projetos:
conhecimento estruturado sobre risco na forma de registros e
documentos (Repositórios do conhecimento) e relatos/histó-
rias de vivência sobre riscos de profissionais mais experientes
(Narrativas e histórias orais).
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Conclusão
A.s organizações que executam projetos lidam com riscos

e necessitam gerenciá-los constantemente como forma de an-
tecipar e minimizar o efeito de eventos que possam impactar
negativamente ou ampliar os efeitos positivos nos objetivos
dos projetos e, consequentemente, da organização.

As organizações devera identificar o indivíduo e o que
ele sabe como fator central para alcançar um nível de melho-
ria sustentável e contínua do processo de gerenciamento de
riscos que permita, sobretudo, a redução da probabilidade de
ocorrência e os impactos dos efeitos negativos de riscos em
projetos.

Assim, o indivíduo deve ser estimulado a perceber que há
ganhos relevantes para ele ou sua equipe de projeto se compar-
tilharem conhecimento sobre riscos. O conhecimento quando
compartilhado não trará danos a si mesmo ou para sua equipe
e o conhecimento sobre riscos pode ter utilidade para outras
pessoas na organização.

Uma vez estimulados a compartilhar o que sabem sobre
riscos, as ferramentas e práticas que tratam do conhecimento
estruturado na forma de registros e documentos (Wiki, e-mail,
bases de dados, documentos, manuais, etc.} e que tratam os
relatos/histórias de vivência de profissionais mais experientes
(palestras, reuniões, treinamento, coacking, etc.) contribuem
fortemente para potencializar a execução das atividades do
gerenciamento de riscos em projetos.

Embora o impacto nos projetos do uso de ferramentas e
práticas de compartilhamento do conhecimento sobre riscos
seja inegável e mais facilmente perceptível, o contato humano,
a experiência, a diversidade de opiniões e a cooperação são a
liga fundamental para gerar uin efeito expressivo e permanen-
te sobre o gerenciamento de riscos.

Assim, combinando estímulos para que o conhecimento
sobre riscos seja compartilhado e o uso de ferramentas e prá-
ticas que potencializem o compartilhamento desse conheci-
mento, as organizações têm usufruído de ganhos relevantes e
contínuos ao transpor barreiras ligadas aos riscos que afetam
os ganhos advindos do gerenciamento de projetos.
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