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Resumo 

 

A presente abordagem visa discutir a utilização de algumas ferramentas e conceitos para 

desenvolver um plano de gerenciamento de riscos e propor uma melhoria na identificação e 

análise dos riscos visando minimizar as ameaças e potencializar as oportunidades nos 

Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (ERP). Os riscos, quando identificados e medidos, 

ajudam a qualificar e quantificar o impacto que o mesmo pode ter no projeto de forma 

positiva ou negativa. Além disso, é possível conseguir uma grande vantagem competitiva e 

aumentar a chance de sucesso de um projeto por haver um plano de respostas às incertezas, 

antecipando, portanto, a ocorrência dos riscos e procurando gerenciá-los. Também é 

importante porque fornece valores para que os envolvidos no projeto possam dimensionar e 

utilizá-lo como vantagem na viabilização e sucesso de um projeto ou então minimizar uma 

ameaça e até mesmo evitar o cancelamento do mesmo. Dessa forma, é possível estimar 

melhor o gerenciamento de um projeto por conhecer as incertezas e considerá-las em todo o 

planejamento de uma gestão. Ainda, foi abordada a importância do controle e monitoramento 

periódico dos riscos durante a vida do projeto para que sejam mantidos atualizados conforme 

a realidade presente no mesmo. 

 

 Palavras Chave: Implantação SAP. Gestão de riscos. Identificação de riscos. SAP. 

    



 

 

Abstract 

 

The present study aims to discuss usefull tools to develop a risk management plan and 

propose an improvement in the identification and analysis of risks to minimize threats and 

maximize opportunities in Enterprise Resource Planning (ERP) projects. When risks are 

identified and measured they help to qualify and quantify positive or negative impacts that 

can have in the project. Furthermore, it is possible to get a large competitive vantage and 

increase the chance of success of a project by having a plan of responses to uncertainties, 

anticipating, so, the occurrence of risks and seeking to manage them. It is also important 

because provides values for those involved on it can scale out and use it as an advantage in 

the project viability and success or minimize a threat and even avoid a cancellation. By this 

way, it is possible to better estimate the project management by knowing the uncertainties and 

consider them throughout the planning of a management. Even more it was approached the 

importance of control and periodic monitoring of risks during the whole project to be kept up 

to date as the present reality on it. 

 

 Key Words: SAP implementation. Risks management. Risks identification. SAP 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Para que os projetos dentro das organizações tenham sucesso ou não em sua execução, 

o gerenciamento de projetos assume um papel fundamental e de extrema importância 

garantindo um controle maior sobre o planejamento, organização, supervisão e controle, 

melhorando o desempenho durante sua execução. 

Devido a velocidade na evolução dos meios de comunicação e ao progresso dos 

recursos da tecnologia da informação, o mercado está cada vez mais dando importância a 

gestão de riscos. 

O cenário econômico-financeiro e a competição que vivemos nos dias de hoje, tem 

afetado consideravelmente os resultados das empresas. Com isso não apenas as que melhor e 

mais rápido se adaptam a uma situação tem conseguido vantagem, mas aquelas que 

conseguem identificar um evento ou uma condição incerta em seu percurso antes dela 

acontecer, conseguem significativa vantagem por conseguir maior tempo para analisar, dar 

respostas a esses riscos e também monitor os seus desdobramentos. 

Seguindo essa perspectiva, “As empresas devem possuir um mecanismo de resposta 

rápida às mudanças. Porém, apenas responder de forma rápida a um estímulo ou risco não 

atende mais a todas as necessidades do mercado; é preciso ser proativo. Estamos na era da Pro 

atividade, onde torna-se muito claro que aquele que consegue se antecipar às mudanças e aos 

riscos, obtém vantagem competitiva”, (GATES, 2000) 

Na busca constante de um diferencial e a necessidade de se desenvolver algo novo, por 

vezes é necessário que as empresas se exponham a alguns riscos. Porém essa exposição aos 

riscos deve ser de forma calculada através de analises, que tem como intuito a identificação e 

controle afim de dar melhores respostas a esses riscos e assim adotar ações de contenção para 

minimizar as ameaças e alavancar os riscos identificados como oportunidades. 

Para VERZUH (2001), “toda gestão de produtos é um gerenciamento de riscos”. Com 

a finalização do planejamento de um produto, não haveria a necessidade de gerenciá-lo se não 

existisse a possibilidade de algo dar errado. Ainda segundo VERZUH (2001) todas as técnicas 

de gestão na verdade são técnicas para a prevenção de riscos. 



9 

 

Dentro desse contexto do gerenciamento de riscos foi desenvolvido esse trabalho como 

proposta para melhorar a identificação dos riscos em projetos de implantação do sistema SAP 

e ajudar no sucesso  do gerenciamento do projeto. 

 

1.1 Problema 

 

Uma gestão mais eficaz dos riscos em projetos de implantação SAP, podem ajudar a 

manter os projetos dentro do orçamentos e prazos? 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

Através do estudo bibliográfico de ferramentas e métodos para auxiliar na identificação 

e gerenciamento dos riscos em projetos de TI (Tecnologia da Informação), desenvolver um 

plano de gerenciamento de riscos em projetos de implantação ERP SAP R33. 

 

1.3 Objetivo Específico 

 

 Descrever as boas práticas de gerenciamento de riscos segundo o Guia PMBOK 

 Relatar o Sistema de integração SAP 

 Analisar os riscos do projeto de implantação ERP SAP R3 

 Esboçar o plano de gerenciamento de riscos 

 Buscar ferramentas para identificação dos riscos que melhor se apliquem a projetos 

de implantação do sistema SAP. 
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1.4 Delimitação do Tema 

 

A delimitação do tema é visando o plano de gerenciamento de riscos em projetos de 

implementação SAP R3. 

 

1.5 Justificativa/Relevância 

 

A justificativa para elaboração desse trabalho vem do alto número de projetos em TI 

que estouram o orçamento e os prazos que foram estimados durante a sua concepção. Através 

dessa justificativa se achou relevante abordar a importância de um bom planejamento da 

gestão de riscos para considerar os mesmo no momento das estimativas feitas.  

 

1.6 Metodologia 

 

A metodologia utilizada para abordagem nesse trabalho será através de levantamentos 

bibliográficos. Será apresentado um plano de gerenciamento de riscos adaptado para projetos 

de implementação SAP R-3 através de pesquisas sobre métodos e ferramentas usadas para 

realizar gestão de riscos e também através do método indutivo. 

 

1.7 Forma de desenvolvimento do trabalho 

 

Primeiramente no capítulo sobre gerenciamento de projetos foram abordadas as boas 

práticas de gerenciamento e logo em seguida colocado as boas práticas para gestão de projetos 

e riscos conforme o Guia PMBOK (PMI, 2013). Após essa abordagem foi desenvolvido um 

breve conhecimento sobre o sistema de gestão SAP e sua metodologia de gestão. No quinto 

capítulo foi desenvolvido o principal objetivo desse trabalho que é esboçar um plano de 

gerenciamento de riscos para implementação SAP R3. 
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2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

2.1 Projetos 

 

Conforme PMBOK (PMI, 2013), um projeto é um conjunto de atividades temporárias, 

realizado por uma equipe de pessoas, com o objetivo de criar um produto ou serviço único. 

Ou seja, possuem um começo e um término bem definidos, com um ciclo de vida, e terminará 

assim que tiver seus objetivos atingidos ou constatar-se que não serão atingidos. 

Segundo CLEMENTE (1998), “o termo projeto está associado à percepção de 

necessidades ou oportunidades de certa organização. O projeto dá forma à ideia de executar 

ou realizar algo, no futuro, para atender a necessidades ou aproveitar oportunidades”. 

A definição de um projeto segundo VARGAS (2005), “é um empreendimento não 

repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, início, meio e fim, que 

se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de 

parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. ”  

Por possuírem início meio e fim bem definidos, seguem uma sequência lógica de 

eventos que são conduzidos sempre respeitando os parâmetros de prazo, custo e qualidade. 

Esses três parâmetros em projetos são conhecidos como tríplice restrição e são representados 

pela figura de um triângulo por não ser possível haver qualquer variação em um dos 

parâmetros (lados) sem que se afete o outro, conforme figura 1 abaixo. 

 

FIGURA 1: Tríplice restrição. 

Fonte: o autor (2016) 
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Um projeto deve ter seus objetivos conhecidos e claros para que se possa identificar as 

atividades e descreve-las claramente. O resultado de um projeto pode ser um item final ou 

então um componente de algum outro projeto ou item. 

 

2.2 Gerenciamento de Projetos 

 

Conforme definição do PMI, o gerenciamento de projetos é uma arte de dirigir e 

coordenar recursos materiais e humanos, durante um ciclo de vida de um projeto, através da 

utilização de técnicas de gestão permitindo assim alcançar objetivos predeterminados de 

escopo, custo, tempo, qualidade e satisfação dos envolvidos. 

Ainda de acordo com o PMI, o ser humano planeja e gerencia projetos desde o início da 

civilização, como é percebido através das Pirâmides e de grandes estruturas históricas. Com a 

evolução do tempo, as organizações perceberam que o controle de prazos, custos, aquisições, 

gerenciamento de riscos podiam ser aplicados a uma grande gama de projetos para se 

desenvolver produtos ou entregar serviços. 

 

3. AS BOAS PRATICAS DE GERENCIAMENTO SEGUNDO O GUIA PMBOK® 

3.1 Guia PMBOK® 

 

O guia de conhecimentos em gerenciamento de projetos Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK), é divulgado pelo PMI (Project Management Institute) e em 2013 

lançou sua 5ª edição. Ele promove as diretrizes para o gerenciamento de projetos e define 

alguns conceitos descrevendo o ciclo de vida do gerenciamento de projetos e seus processos 

relacionados. 

Para o gerenciamento de projetos, o guia PMBOK (PMI, 2013) reconhece 47 processos 

que estão divididos em 5 grupos de processos. 

1. Iniciação: este grupo se refere aos processos para definição de um novo projeto 

ou então uma nova fase de um projeto já em exceção. Os processos definidos 
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para esse grupo são basicamente o desenvolvimento de um termo de abertura e a 

identificação das partes interessadas. 

2. Planejamento: estão nesse grupo os processos que englobam o escopo total do 

projeto e as ações para se alcançar os objetivos do projeto. São os processos de 

desenvolver um plano de gerenciamento do projeto; coletar requisitos; definir o 

escopo; criar a estrutura analítica do projeto; definir as atividades; sequenciar as 

atividades; estimar os recursos das atividades; estimar as durações das 

atividades; desenvolver o cronograma; estimar os custos; determinar o 

orçamento; planejar a qualidade; desenvolver o plano de recursos humanos; 

planejar as comunicações; planejar o gerenciamento de riscos; identificar os 

riscos; realizar a análise qualitativa dos riscos; realizar a análise quantitativa dos 

riscos; planejar respostas aos riscos e planejar as aquisições. 

3. Execução: nesse grupo se encontram todos os processos que visam a 

coordenação de pessoas e recursos, a integração e execução das atividades 

buscando a conclusão conforme definição do plano de gerenciamento. Os 

processos definidos para esse grupo são orientar e gerenciar a execução do 

projeto; realizar a garantia da qualidade; mobilizar a equipe do projeto; 

desenvolver a equipe do projeto; gerenciar a equipe do projeto; distribuir as 

informações; gerenciar as expectativas das partes interessadas e conduzir as 

aquisições. 

4. Monitoramento e Controle: para esse grupo, os processos visam acompanhar, 

checar e ajustar o andamento e desempenho do projeto. Os processos definidos 

para esse grupo são controlar as mudanças e recomendar ações preventivas em 

antecipação a possíveis problemas; monitorar as atividades do projeto em 

relação ao plano de gerenciamento; influenciar os fatores que poderiam impedir 

o controle integrado de mudanças, para que somente as mudanças aprovadas 

sejam implementadas; monitorar e controlar o trabalho do projeto; realizar o 

controle integrado de mudanças; verificar e controlar o escopo; controlar o 

cronograma; controlar os custos; realizar o controle da qualidade; reportar o 

desempenho; monitorar e controlar os riscos; administrar as aquisições. 
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5. Encerramento: é um grupo de processos voltados para finalização das 

atividades do projeto e tem como objetivo buscar o encerramento formal. Os 

processos definidos para esse grupo são obter aceitação do cliente ou 

patrocinador; fazer uma revisão pós-projeto ou de final de fase; registrar os 

impactos da adequação de qualquer processo; documentar as lições aprendidas; 

aplicar as atualizações apropriadas aos ativos de processos organizacionais; 

arquivar todos os documentos relevantes no sistema de informações do 

gerenciamento de projetos, para serem usadas como dados históricos; encerrar as 

aquisições. Os processos envolvidos neste grupo são: encerrar o projeto ou fase 

e encerrar as aquisições. 

O gerenciamento de projetos, segundo o PMBOK (PMI, 2013), se baseia nas dez 

seguintes áreas de conhecimentos, conforme a figura 2 abaixo. 

 

FIGURA 2: Áreas de conhecimento 

Fonte: PMBOK (PMI, 2013) 
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A partir da 5ª Edição o guia incluiu como área de conhecimento o Gerenciamento das 

Partes Interessadas, como sendo a décima área da gestão de um projeto. Até a 4ª Edição ele 

colocava como diretrizes apenas nove áreas. 

1. Gerenciamento de Integração: assegura que os diversos elementos de um projeto 

estão adequados e coordenamos em prol de um mesmo objetivo. 

2. Gerenciamento de Escopo: é um processo para garantir que o projeto engloba todo 

o trabalho que lhe foi exigido e delimitar o mesmo para que se possa completar com 

sucesso. 

3. Gerenciamento de Tempo: descreve e adequa as entregas para o término do 

projeto, garantindo que o mesmo cumpra os prazos definidos no cronograma. 

4. Gerenciamento de Custos: são processos para assegurar que o projeto será 

entregue conforme orçamento previsto. 

5. Gerenciamento da Qualidade: define padrões de qualidade e garante que o projeto 

será desenvolvido e entregue conforme esses padrões. 

6. Gerenciamento de Recursos Humanos: cria estratégias para adequar as 

necessidades dos empregados aos objetivos do projeto. 

7. Gerenciamento de Comunicação: garante a adequação da geração, coleta, 

distribuição e armazenamento correto das informações desenvolvidas no projeto. 

8. Gerenciamento de Riscos: trata da alavancagem dos eventos positivos e da 

contenção dos eventos negativos. 

9. Gerenciamento de Aquisições: cuida da aquisição de recursos externos como 

materiais, equipamentos, soluções e serviços necessários para realização do projeto. 

10. Gerenciamento das Partes Interessadas: cuida dos envolvidos no projeto, sejam 

eles um indivíduo, grupo ou organização que possa afetar, ser afetado ou se sentir 

afetado pelo projeto.  
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3.2 Boas práticas de gerenciamento de riscos segundo o Guia PMBOK® 

 

Conforme descrito PMBOK (PMI, 2013), risco é um evento ou uma condição incerta 

que possa prejudicar as chances de sucesso de um projeto tendo efeito positivo ou negativo 

em pelo menos um dos objetivos. Todos os projetos possuem algum grau de incertezas, sendo 

assim possuem riscos. Riscos conhecidos são aqueles que já foram identificados e analisado, 

possibilitando um planejamento com resposta para minimizar os impactos em caso de 

possível ocorrência. 

Os riscos podem ser organizados em categorias, que se bem definida deve refletir os 

princípios comuns dos riscos para determinada área de aplicação (PMBOK, 2013): 

a) Riscos organizacionais: por definição são todos os riscos que estão ligados a 

política e gestão da empresa. A falta de verba ou verba aplicada de forma não 

adequada, a competição de projetos pelos mesmos recursos gerando falta de 

priorização, são exemplos dessa categoria. 

b) Riscos de gerencia de projetos: estão ligados aos eventos que podem fazer com 

que o gerente do projeto venha a falhar. Por exemplo a pressão da chefa em 

resultados, sem respeitar o tempo estipulado e nem as fazes do projeto, 

equívocos no planejamento, má distribuição de tempo e recursos. 

c) Riscos técnicos, de qualidade ou desempenho: são riscos pela utilização de 

metas e desempenho irrealista ou até muito complexo que podem afetar o 

desenvolvimento do projeto. Tecnologias não comprovadas ou mesmo a falta de 

conhecimento. 

d) Riscos externos: é qualquer alteração do ambiente ideal do projeto, como um 

pedido de demissão, questões trabalhistas, mudança nas prioridades, entre 

outros. 

O gerenciamento de riscos em projetos depende basicamente da identificação de 

possíveis incertezas e a busca de uma forma de contorná-las. Como vivemos em um ambiente 

de incertezas, caso quisermos ter algum tipo de gerenciamento sobre os acontecimentos do 

futuro, necessitamos exercitar para prevê-los. Os riscos podem ter impactos positivos ou 

negativos sobre um projeto, sendo assim, quando conseguimos identifica-los antes deles 
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acontecerem, podemos nos precaver para contê-lo em caso de risco negativo ou então tentar 

alavancar um risco caso seja positivo. 

Como os projetos são formados por uma grande quantidade de variáveis, é praticamente 

impossível prever todos os riscos que podem afetar o sucesso de um projeto. Seguindo esse 

pensamento VENÂNCIO (2010) comenta que a gestão de riscos define uma forma de lidar 

com imprevistos que ocorrem em projetos, fazendo com que cenários futuros fiquem dentro 

de uma faixa aceitável de risco. 

Para VERZUH (2001) “ toda gestão de projeto é um gerenciamento de risco” “[...] o 

gerenciamento dos riscos é o trabalho principal de uma gestão de projetos”, baseado- se na 

ideia de que as técnicas de gestão são também técnicas de prevenção de riscos e que os 

gerentes devem começar a identificar os riscos associados aos projetos desde a sua fase 

inicial. 

Os riscos conhecidos são aqueles que foram identificados e analisados, possibilitando 

assim o planejamento para uma reposta no caso de ocorrência. Essas respostas refletem o grau 

de equilíbrio da organização entre correr riscos e evitar riscos (PMBOK, 2013). Essa 

sensibilidade demonstra a maturidade em gerenciamento de projetos e pode refletir 

imediatamente no sucesso do projeto. 

 

4. OS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO ERP SAP R-3 

4.1 Sistemas de integração 

 

Os ERP (Enterprise Resource Planning) são Sistemas de Integração da Gestão 

Empresarial, e tem como função suportar os processos das organizações e ajudar no 

planejamento dos recursos empresariais em termos administrativos, financeiros, comerciais, 

produtivos, enquadramentos legais, dentre outros. São produtos facilitadores para coleta e 

integração entre processos, possibilitando uma gestão mais ágil e garantindo maior 

confiabilidade e assertividade nas tomadas de decisões estratégicas de cada negócio. 

Essas são algumas vantagens em se implementar um sistema ERP, porém para que esses 

sistemas estejam rodando de forma otimizada é necessária uma maturidade dentro da 
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organização desde o momento da tomada de decisão em se adotar esse sistema e deve ir 

aumentando com o passar do tempo, agregando valor a ferramenta na fase de implementação 

propriamente dita e ganhando robustez até fazer parte estratégica da empresa. 

Segundo dados Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgados em 2016 através da 27ª 

edição da Pesquisa Anual de uso da Tecnologia da Informação no Brasil, os Sistemas 

Integrados de Gestão da TOTVS, SAP e Oracle detém juntas 81% do mercado nacional. A 

SAP é a líder mundial de softwares para empresas de grande porte (empresas com mais de 

700 usuários) e também é líder no mercado brasileiro deste segmento detendo 51% do 

mercado. 

Para as indústrias de Capital aberto, esta mesma pesquisa mostra que durante a última 

década, para cada 1% a mais gasto e investimento em TI, após 2 anos o lucro aumentou em 

7%, demonstrando a importância que existe na implementação de um ERP dentro da 

organização. Para garantir o sucesso de uma implantação com tamanha representatividade, se 

faz necessário um gerenciamento em projetos bem estruturado e que tenha os riscos 

conhecidos para que sejam controlados para o efetivo gerenciamento dos riscos. 

Por se tratar de um projeto complexo, com uma grande quantidade de recursos e 

atividades, a implantação de um ERP é baseada e estruturada através de um projeto. É 

realizada normalmente por empresas de consultoria ou até mesmo por braços da própria 

empresa fornecedora do software. Em geral o gerenciamento de um projeto de implementação 

de ERP é feito levando como base as melhores práticas do Guia PMBOK (PMI, 2013). 

 

4.2 Sistemas de integração SAP 

 

A maior empresa de software de gestão do mundo teve origem na Alemanha, no ano de 

1972, em uma cidade chamada Walldorf. Na ocasião, cinco empresários revolucionaram a 

indústria de TI (Tecnologia da Informação) e também a forma das empresas fazerem negócios 

ao desenvolverem um sistema para integrar processos. Em alemão, a sigla SAP significa 

Systemanalyse und Programmentwicklung, que traduzido significa Análise de Sistemas e 

Desenvolvimento de Programas. 
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O SAP é um sistema de gestão integrada desenvolvido através de um conjunto de 

módulos interligados com o objetivo de otimizar o fluxo das informações e também a 

qualidade das mesmas, melhorando a eficiência no processo de tomada de decisões. Sua 

principal função é integrar as diversas áreas de uma organização e consolidar todas as 

informações que são alimentadas dentro dele. 

O sistema é dividido por áreas de negócios que são chamados de módulos. Os principais 

módulos do SAP estão listados a seguir: 

 FI - CONTABILIDADE FINANCEIRA: Contabilidade geral, contas a pagar e 

receber, tesouraria, tributos, consolidações e sistemas de informações de 

finanças. 

 CO - CONTROLADORIA: Contabilidade de classes de custos, gestão de 

centros de custos, contabilidade de projetos, cálculo de resultados e controle 

empresarial. Auxilia na tomada de decisão através do controle do fluxo de custos 

e receitas da empresa. 

 SD - VENDAS E DISTRIBUIÇÃO: Gestão de entregas, faturamento e sistema 

de informação de venda. Permite otimizar todas as atividades pertinentes à 

vendas, entregas e cobranças. 

 MM - ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS: Gestão de estoque, gestão de 

ordens de serviços, gestão de compras, controle de faturamento, avaliação de 

fornecedores além de suportar as atividades de suprimentos e inventário. 

 PP - PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO: Usado para planejar e controlar as 

atividades e manufatura da empresa contém listas de materiais, horas de 

produção, centro de trabalho, controle de fabricação, cálculo de custos de 

produção e sistema da informação para fabricação. 

 QM - GERENCIAMENTO DE QUALIDADE: Inspeções de qualidade 

(compras, vendas, fabricação e estoque), planificação de qualidade e sistema de 

informação da qualidade. 

 PM - GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO: Gestão de serviços técnicos, 

planificação da manutenção, listas de materiais da manutenção e sistema de 

informação da manutenção. 
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 HR - RECURSOS HUMANOS: Processamento de vencimentos, gestão de 

tempos, proc. despesas de viagens, recrutamento, empréstimos, gestão de 

cadastros, gestão empresarial, ferramentas de análises, sistema de informação 

para RH. 

 

 

FIGURA 3: Estrutura de módulos do SAP. 

Fonte: Mega Work (2016) 

 

A figura acima demonstra mais alguns módulos existentes no sistema SAP R-3. 

 

4.3 Metodologia ASAP para implementação SAP 

 

Com a finalidade de aumentar a probabilidade de sucesso em seus projetos, a SAP 

desenvolveu um modelo de gestão chamado ASAP (Acceletated SAP). Essa metodologia 

assim como o gerenciamento de projetos é baseada em cinco fases e assim como em outros 

projetos de engenharia de software, parte da definição do escopo, segue para parte de 

especificações funcionais, desenvolvimentos, testes para validação e implementação. Na 
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figura a seguir é possível visualizar um comparativo entre as fases de um projeto segundo o 

Guia PMBOK (PMI, 2013). 

 

 

FIGURA 4: Comparativo de fases PMBOK x ASAP  

Fonte: o autor (2016) 

 

A primeira fase é a Preparação do Projeto que consiste em definir o escopo, detalhar e 

estimar. Nessa fase também são identificados os recursos que irão fazer parte da execução do 

projeto. Para alinhamento e entendimento da toda equipe é realizado um kickoff onde são 

expostos o escopo, estimativas, planejamento inicial, cronograma, aspectos técnicos, equipe 

do projeto, identificação e respostas aos riscos e planejamento da qualidade.  

Numa segunda fase são realizados os levantamentos dos requisitos dos processos e 

detalhados para que dessa forma sejam identificados e pontuados todos os processos que o 

sistema atende de forma standard e quais processos necessitam de algum desenvolvimento 

extra. Dessa forma são gerados documentos de cada um dos módulos que estão sendo 

implantados, contendo os levantamentos de processos, mudanças organizacionais, 

treinamentos, designação dos novos processos de negócios, quais ambientes estarão 

disponíveis para desenvolvimento e testes, controle de qualidade e mudanças organizacionais 

que se fazem necessárias. Esses documentos são chamados de BBP (Business Blueprint). 

Em seguida vem a fase de realização. É o momento que as análises e levantamentos 

feitos anteriormente são configuradas e desenvolvidas dentro do sistema SAP. Nessa terceira 

fase são realizadas as atividades de configuração, desenvolvimentos, implementação de 

interfaces com sistemas legados, testes individuais, testes integrados, documentação de 

processos, realização de treinamentos com os usuários, controle da qualidade nas entregas e 
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resolução de erros que por ventura possam ter surgido no sistema em tempo de 

desenvolvimento 

A preparação final é a penúltima fase da metodologia ASAP antes do projeto entrar em 

produção. Nessa fase são realizados testes de stress e de volume, planejamento e estratégias 

para implantação, treinamentos finais e controle da qualidade. 

A última fase é o momento em que o projeto SAP é implantado e o sistema é colocado 

para rodar em produção. Nesse momento são feitas transferências de saldos de sistemas 

antigos, ajustes dos hardwares e softwares, suporte a usuários chave e após o período de 

assistência assistida é feito o encerramento do projeto. 

 

4.4 Riscos em projetos de implementação SAP 

 

Um estudo publicado pela revista HARVARD BUSINESS REVIEW, examinou 1.471 

projetos de sistemas integrados de gestão empresarial (ERP), de sistemas informação 

gerencial, de gestão de relacionamento com clientes e comparou seu orçamento e benefícios 

esperados de desempenho com o custo e resultados efetivos. O resultado foi assustador e 

mostrou q a maioria dos projetos examinado havia estourado o orçamento e os prazos. O que 

mais surpreendeu no estudo foi que o valor médio de estouro era superior a 27% e que um em 

cada seis projetos havia estourado o orçamento em 200% em média. O prazo médio nos 

projetos foi 70% superior ao estimado. Na conclusão da reportagem, eles apontam que os 

projetos melhor gerenciados tomaram algumas medidas para minimizar esses estouros. Entre 

elas foram quebrar grandes trabalhos em projetos de tamanhos, complexidade e de duração 

menores, identificaram riscos inevitáveis e traçaram planos de contingência para enfrentá-los 

e para isso fizeram projeções utilizando técnicas. 
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5. O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA PROJETOS DE 

IMPLANTAÇÃO ERP SAP R-3 

 

Para esboçar o plano de gerenciamento de riscos para implantação de projetos SAP, 

utilizaremos como base o guia PMBOK (PMI, 2013). A seguir iremos propor um plano de 

gerenciamento passando por todos os processos tomando como base a Estrutura Analítica do 

Projeto (EAP) já estruturada, iremos propor desde o plano de gerenciamento de riscos até a 

saída do controle e monitoramento dos riscos.  

Esse plano de gerenciamento de risco deverá ser construído após o planejamento do 

projeto, os objetivos, a EAP e as estimativas de custos terem sido finalizados. O 

gerenciamento de riscos irá acompanhar o projeto até o final, dessa forma deverá ser 

atualizado e medido conforme andamento do projeto. A figura a seguir, demonstra o gráfico 

de ciclo de vida do projeto. 

 

 

FIGURA 5: Ciclo de vida do projeto.  

Fonte: GRAY, C.F. & LARSON, E.W. (2000) 

 

É possível visualizar a importância do acompanhamento e atualização dos riscos em 

toda vida do projeto, pois quando o projeto se inicia sabemos que a quantidade de incertezas é 

grande, porém o custo de alguma alteração provocada por essa incerteza é relativamente 

baixo, visto que em geral foram empregados um percentual pequeno dos recursos estimados. 
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Conforme o tempo passa e o projeto vai se desenvolvendo, as incertezas vão diminuindo, 

porém, o custo de alguma alteração provocada pela ocorrência de um risco é muito maior, 

uma vez que grande parte dos recursos já foram investidos. 

 

5.1 Planejamento do gerenciamento de riscos 

 

O primeiro processo é o planejamento do gerenciamento de riscos que é iniciado na 

concepção do projeto e deve ser concluído nas fases iniciais de planejamento de projeto. É 

uma etapa que visa definir como realizar o gerenciamento de riscos durante a execução do 

projeto.  

As entradas para o plano de gerenciamento de risco são as políticas de gerenciamento de 

riscos da organização, definição de papeis e responsabilidades, tolerância a risco das partes 

envolvidas, caso possua o modelo para o plano de gerencia de riscos das organizações e a 

estrutura analítica do projeto (EAP). 

 

5.2 Identificação dos riscos 

 

O segundo processo é identificação dos riscos e envolve determinar quais riscos podem 

afetar o projeto e documentar suas características. Este é um processo crítico, pois apenas os 

riscos conhecidos ou identificados podem ser adequadamente equacionados (CARVALHO e 

RABECHINI JR, 2005). 

O objetivo desse processo é identificar os riscos e gerar uma lista refinada daquelas que 

podem ameaçar ou gerar oportunidades com relação aos objetivos do projeto. Nesse processo 

é dado início ao tratamento dos riscos do projeto que anteriormente foram planejados. 

Segundo SALLES JR (2010), esse processo pode ser desenvolvido em três etapas: analogia 

com projetos anteriores, categorização dos riscos e identificação de novos riscos, com 

consequente desenvolvimento de uma lista de riscos. 

Existem alguns métodos que podem ajudar na coleta de informações para definição de 

novos riscos. Pode ser utilizado uma entrevista direta com outros gerentes de projetos ou 
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especialistas sobre o assunto fornecendo informações sobre o projeto. Os entrevistados 

baseados em suas experiências e nessas informações ajudam a identificar os riscos. A consulta 

a arquivos de projetos anteriores, como levantamento de GAP onde é possível identificar 

lacunas que o sistema standard necessitou desenvolvimento e assim não correr riscos de 

priorizações erradas nesses desenvolvimentos que poderão comprometer os prazos. Uma 

revisão nos documentos de lições aprendidas em outros projetos de implantação é um passo 

muito interessante na identificação dos riscos em projetos de implantação SAP, uma vez que 

grande parte dos riscos que encontramos nesses projetos são muito semelhantes entre si. 

Também pode ser utilizado o método do brainstorming, onde a ideia central seria envolver os 

stakeholders como gerentes de projetos, algumas pessoas selecionadas da sua equipe e até 

mesmo o cliente a se reunir em um mesmo ambiente, onde todos devem participar e contribuir 

dando ideias de riscos que eles enxergam no projeto em questão. Todas essas ideias devem ser 

anotadas e ao final haverá uma lista de riscos identificados para o projeto.  

Outro método que pode ser utilizado é a técnica Delphi que funciona muito parecido 

com o brainstorming, porém é feito remotamente e anônimo. Uma pessoa é nomeada para ser 

o facilitador. Essa pessoa deve enviar as informações sobre o projeto para os stakeholders, e 

esses devem responder anonimamente com uma lista todos os riscos que vem à mente com 

aquelas informações que lhes foram passadas. Ao final o facilitador deverá consolidar todos 

os riscos que foram respondidos em uma única lista, tomando cuidado para unificar riscos 

iguais descritos de forma diferente pelos participantes. Essa lista consolidada será reenviada 

aos participantes para que vejam o resultado e que se inspirem para que possam 

complementar com algum risco novo que não esteja mencionado. Esse ciclo pode se repetir 

até que o resultado seja satisfatório. 

Um método bastante utilizado que ajuda na identificação de riscos é a Análise SWOT 

(strengths, weakness, opportunities and threats). Essa análise é feita através de um quadro, 

onde os stakeholders vão identificar as forças, fraquezas, oportunidades e as ameaças em um 

quadro conforme figura abaixo.  
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FIGURA 6: Análise SWOT.  

Fonte: o autor (2016) 

 

No quadrante 1 estarão identificadas as ameaças que o projeto tem força para enfrentar, 

dessa forma devem ser contidas. No quadrante 2 estarão identificadas as oportunidades que o 

projeto tem força, são vantagens internas do projeto e devem ser aproveitadas com planos de 

alavancagem. No quadrante 3 estarão identificadas as ameaças que o projeto não está pronto 

para enfrentar. No quadrante 4 estarão listadas as oportunidades que o projeto não está 

preparado para aproveitar e alavancar. Esses riscos listados nos quadrantes 3 e 4 devem 

possuir um plano de ação buscando transformar as fraquezas em forças. 

Com a conclusão do processo de identificação poderá ser feita a categorização dos 

riscos promovendo agrupado desses riscos por tipo ou afinidade. Isso normalmente os irá 

agrupar por tipo de categoria, dimensões técnicas, organizacionais ou funcionais, gerenciais e 

do ambiente externo (PMBOK, 2013). 

A categorização dos riscos pode ser representada através de uma estrutura analítica de 

riscos (EAR). A figura a seguir mostra uma estrutura dos riscos hierárquica em projetos 

agrupada em níveis segundo suas categorias. 
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FIGURA 7: Exemplo de EAR. 

Fonte: PMBOK (PMI, 2013) 

 

Essa estrutura serve apenas como exemplo, porém com o a execução de projetos com 

mesmas características e com a mesma natureza podemos desenvolver uma EAR própria, que 

facilitará o processo de identificação dos riscos nos próximos projetos. 

 A figura abaixo representa a identificação dos riscos dentro do plano de gerenciamento 

de riscos feita para ser utilizada em um projeto SAP. 

 

FIGURA 8: Identificação dos riscos.  

Fonte: o autor (2016) 
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Nessa identificação temos um Identificador do número do risco, a data que o risco foi 

identificado, o nome do risco e sua descrição, a categoria que o risco corresponde, qual área é 

impactante, o nome e a área do responsável pelo risco. 

 

5.3 Análise qualitativa dos riscos  

 

O processo de análise quantitativa deverá ser feito depois da identificação dos riscos e é 

essa análise que nos demonstra uma primeira dimensão do peso dos riscos. A partir da lista 

dos riscos e da categorização, colocaremos a probabilidade e o impacto que os riscos podem 

ter nos custos, no cronograma, no escopo e na qualidade.  

A tabela a seguir nos dá um exemplo real de como qualificar os riscos quanto a 

probabilidade de ele ocorrer e qual o impacto ele provocará caso se confirme. Ela nos mostra 

uma escala percentual que nos ajuda nessa qualificação. 

Parâmetros de Probabilidade Parâmetros de Impacto 

1 - Improvável 1% à 20% 1 - Mínimo Abaixo de 2% do orçamento 

2 - Possível 21% à 40% 2 - Pequeno Entre 2% e 3% do orçamento 

3 - Provável 41% à 60% 3 - Médio Entre 4% e 5% do orçamento 

4 - Muito Provável 61% à 80% 4 - Grande Entre 6% e 9% do orçamento  

5 - Quase certo 81% à 100% 5 - Muito Grande Acima de 10% do orçamento 
TABELA 1: Parâmetros de Probabilidade e Impacto em riscos.  

Fonte: o autor (2016) 

 

Cada risco identificado, podendo ser uma ameaça ou uma oportunidade, deverá ser 

medido levando em consideração sua probabilidade em acontecer e seu impacto em caso de 

ocorrência. É importante salientar que qualquer risco novo que venha a ser identificado em 

qualquer momento da execução do projeto, deverá fazer parte da lista de riscos e deve passar 

por todo o processo de análise qualitativa. 

A figura abaixo representa a análise qualitativa dos riscos dentro do plano de 

gerenciamento de riscos feita para ser utilizada em um projeto SAP. Essa figura é o 

complemento da identificação dos riscos (figura 8). 
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FIGURA 9: Análise qualitativa dos Riscos.  

Fonte: o autor (2016) 

 

Nessa análise qualitativa elegemos qual a probabilidade de o risco ocorrer e qual o 

impacto provocado por ele levando em conta a tabela 1 que contempla os parâmetros. 

Consideramos apenas um impacto geral do risco no projeto, mas podemos analisar os 

impactos separadamente para custo, cronograma, escopo e qualidade, e após qualificar todos 

chegar em uma consolidação desses impactos através de um único valor. A análise do nível 

do risco é uma multiplicação entre probabilidade x impacto e nos dá uma dimensão em escala 

de cor e número entre 1 e 25. Essa análise nos alerta com um gradual de cores qual a 

dimensão desse impacto, conforme figura a seguir. 
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FIGURA 10: Matriz de análise do nível do risco.  

Fonte: o autor (2016) 

 

Após finalizar a qualificação dos riscos é possível somar todos os resultados da coluna 

de análise de riscos e fazer uma média geral para identificar qual é o grau de risco do projeto. 

Essa média também ficará entre 1 e 25 e representa a média de risco do projeto. 

 

5.4 Análise quantitativa dos riscos 

 

O processo de análise quantitativa deverá ser feito depois da análise qualitativa dos 

riscos e dependendo da dimensão do projeto e quantidade de riscos, fazermos essa análise 

apenas levando em consideração os riscos que possuem maior probabilidade de ocorrência e 

os que representam maior impacto.  

Após cada risco identificado, de ameaça ou oportunidade, ter sido medido e qualificado 

percentualmente deveremos analisar e expressar esses mesmos elementos (probabilidade x 

impacto) mas agora com um resultado em forma de número que no caso de projetos SAP 

ficam melhor expressos em forma de quantidade de horas ou então de valor monetário. 
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Conforme SALLES JUNIOR (2010) comenta em seu livro, “só existem dois setores na 

economia que são essencialmente gestores de riscos e, curiosamente, são dois setores que 

apresentam resultados de negócio acima da média. São eles: setores financeiros e segurador”. 

Eles ainda complementam que nenhuma decisão é tomada sem levar em conta o 

gerenciamento de riscos e em especial a análise quantitativa. 

 Seguindo esse raciocínio, a análise quantitativa nos dará a maior representatividade 

para tomadas de decisões quando as incertezas e ao futuro do projeto. A figura abaixo 

representa a análise quantitativa dos riscos dentro do plano de gerenciamento de riscos feita 

para ser utilizada em um projeto SAP. Essa figura é o complemento da identificação dos 

riscos (figura 8).  

 

FIGURA 11: Análise quantitativa dos riscos.  

Fonte: o autor (2016) 

 

Nessa análise quantitativa, utilizamos a probabilidade em percentual de determinada 

incerteza acontecer e atribuímos o valor do impacto (horas ou valor monetário). O valor do 

impacto ajustado é a multiplicação do impacto multiplicado por um fator de sensibilidade que 

serve para ajustar a sensibilidade de todos os riscos. Nesse caso estamos utilizando uma 

sensibilidade de 100%, então o valor do impacto e do impacto ajustado é o mesmo. A 

multiplicação da probabilidade vezes o impacto ajustado e chamado valor esperado do risco. 
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Quando somamos todos os valores esperados de todos os riscos, chegamos ao valor 

esperado de todos os riscos do projeto. Assim para fazermos a análise do valor total esperado 

para o projeto, precisamos somar esse valor de todos os riscos do projeto com o valor base 

que foi calculado levando em consideração o escopo, cronograma e custo projetado.  

Muitos valores esperados de projetos são calculados levando em consideração apenas 

esses dois valores e talvez por isso vemos tantos estouros de orçamentos e prazos em projetos 

de TI. Devemos considerar também nessa conta, o valor levando em consideração o pior e o 

melhor dos casos. Ou seja, se todos os riscos que são ameaças acontecerem e nenhuma 

oportunidade se concretizar, aí temos o pior caso. Se todos os riscos que são oportunidades 

acontecerem e nenhuma ameaça se concretizar, teremos então o melhor caso.  

Sabemos que essas situações são quase hipotéticas de acontecerem e para isso que 

existe a gestão do projeto. Sendo assim existem algumas ferramentas que podem na auxiliar 

em relação a essa análise quantitativa de riscos. Nesse momento vamos abordar a Simulação 

de Monte Carlo.  

A simulação de Monte Carlo consiste em programas de computador que fazem análises 

estatísticas e simulam qualquer modelo matemático, bastando apenas definir quais as 

variáveis e o que se deseja ver em função das mudanças nessas variáveis. Para gestão de 

projetos este modelo simula a execução do projeto (computacionalmente), centenas ou até 

milhares de vezes, retornando uma distribuição probabilística dos resultados selecionados. 

Resumindo, dará quais são os resultados (pode ser custo, tempo de duração do projeto, etc) 

que mais vezes ocorreram ou que ficaram mais próximos em todas as simulações. Assim 

teremos as estimativas mais prováveis para as variáveis que queremos e podemos então ver, 

por exemplo, qual a faixa de valor esperado mais provável para o projeto considerando todos 

os riscos.  

O grande diferencial em fazer a simulação de Monte Carlo em gestão de projetos, é que 

nela os riscos são analisados e assumidos como parte do projeto. Dessa forma as projeções 

que são feitas levam sempre em considerações esses riscos assumidos, fazendo com que o 

gerente do projeto, equipe e patrocinadores discutam de modo formal as condições de riscos e 

os impactos no projeto.  

Nesse momento já está finalizado o plano de identificação, descritos com suas causas e 

efeitos, categorizados com suas probabilidades e impactos e priorizados, restando a gestão do 
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projeto trabalhar em cima de um planejamento de respostas aos riscos para tentar alavancar as 

oportunidades e conter as ameaças. 

 

5.5 Planejar as respostas aos riscos 

 

O planejamento de respostas aos riscos é um processo após os riscos serem analisados e 

tem como principal objetivo buscar planos voltados para melhor aproveitar ou então 

minimizar os impactos causados pelos riscos caso eles venham a se concretizar. Nesse 

planejamento é levado em consideração a priorização feita anteriormente e as respostas dadas 

a esses riscos devem ser planejadas para antes do risco ocorrer e também para caso o risco se 

confirme. 

 

Riscos considerados ameaças: 

 

No caso dos riscos considerados como ameaça ao projeto, serão planejadas ações de 

respostas com o propósito de contenção para evitar, minimizar ou transferir o impacto do 

risco e também planejadas respostas caso a contenção não tenha sido suficiente para inibir o 

risco. Essas respostas após a ocorrência do risco serão ações de contingência.  

Dentre as respostas de contenção, podemos definir ações para evitar o risco buscando 

eliminar a causa raiz através da modificação do plano do projeto e assim levar a probabilidade 

de acontecer a zero. Um exemplo seria um risco causado pela distância entre um determinado 

usuário de processo e o time do projeto. A ação de evitar esse risco seria uma movimentação 

desse usuário para alocá-lo junto ao time do projeto.  

Outra ação a ser tomada como resposta é de mitigar os riscos, onde buscamos 

mecanismos para minimizar o impacto ou até mesmo para reduzir a probabilidade de 

ocorrência. Um exemplo seria dar como resposta a alocação de mais um usuário de validação 

para mitigar o risco de não entregar a validação na janela de transporte de uma solução. 

Uma ação de resposta com o objetivo de transferir os riscos seria uma terceirização da 

responsabilidade pelo mesmo. Não elimina o risco ou a chance de ocorrência, apenas transfere 
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a responsabilidade caso ele venha a ocorrer. Um exemplo seria a existência de contratos 

especificando determinados riscos como de responsabilidade de um terceiro. 

A ação de aceitar determinado risco também é considerada uma resposta de contenção. 

Essa ação deve ser adotada para riscos considerados de baixo impacto ou com baixa 

probabilidade de ocorrência. 

 

Riscos considerados oportunidades: 

 

Para os riscos considerados como oportunidades, também planejaremos dois tipos de 

respostas. A primeira ação de resposta seria com a finalidade de alavancar a chance do risco 

ocorrer e a segunda resposta levaria em consideração que o risco ocorreu e dessa forma 

seriam ações com a intenção de gerar melhor aproveitamento do risco visando maximizar o 

impacto. 

Como ação de resposta a essas oportunidades identificadas, podemos tomar ações para 

provocar que determinado risco ocorra. Na pratica seria o caso de uma oportunidade 

identificada ter chance, mas não garantia de ocorrer. Seriam tomadas ações para elevar a 

probabilidade a 100% de acontecer.  

Outra ação que pode ser tomada em caso de oportunidade, é a de melhorar a chance de 

um risco positivo acontecer. Essa ação tem como finalidade aumentar a probabilidade de 

ocorrência ou até de aumentar o impacto gerado pelo risco, procurando facilitar ou fortalecer 

a causa da oportunidade. 

Uma outra ação de resposta a um risco positivo, seria a de compartilhar a oportunidade 

através de uma aliança ou formação de parceria com um terceiro. Essa ação tem a finalidade 

de fortalecer as ações individuais e que o resultado da oportunidade seja mais eficaz. 

Por fim, também é possível aceitar uma oportunidade assim como no risco de ameaça.  

Essa ação deve ser tomada quando essa oportunidade identificada tem baixa probabilidade de 

ocorrência ou então o impacto positivo que ela trará ao objetivo do projeto é muito baixo. 

Contempla ainda no planejamento de respostas aos riscos, um plano onde além de 

identificar ações de resposta devemos colocar os custos que essas respostas de 

alavancagem/contenção e aproveitamento/contingência vão produzir para que possamos 
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analisar se é viável ou não colocá-las em prática. A imagem a seguir mostra um plano 

completo de respostas aos riscos.  

 

FIGURA 12: Plano de resposta aos riscos.  

Fonte: o autor (2016) 

 

Após finalizar todas essas análises dos riscos identificados é o momento de reunir os 

stakeholders da alta gerencia para expor todas as condições que o projeto necessita e de 

decidir se é viável seguir ou não com o projeto. Em caso de seguimento com o projeto, será a 

vez de controlar os riscos. 

 

5.6 Controlar os riscos 

 

No processo de controle dos riscos, estão identificadas as atividades de monitoramento 

e do controle. Esse processo consiste em verificar a ocorrência ou não dos riscos 

identificados, acompanhar quais são os impactos reais e se as ações de respostas previstas 

foram adequadas. Conforme os riscos vão ocorrendo ou em uma eventual reavaliação dos 

mesmos, devemos acompanhar a existência de ações complementares a serem tomadas.  

O registro dos riscos deve ser acompanhado e atualizado em períodos diários ou 

semanais, conforme definição de cada projeto. A atualização deve ocorrer sobre o andamento 

ou mudança nos riscos identificados e também do mapeamento de novos riscos não 

identificados anteriormente. Nesses casos de novos riscos identificados, devemos fazer todo o 

processo da identificação, análise qualitativa e quantitativa, diretrizes de respostas e controle 

dos riscos. 
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Nesse monitoramento devemos registrar as seguintes informações: 

 Qual o impacto real dos riscos 

 Qual o custo real dos riscos 

 Quais as discrepâncias que ocorreram 

 Quais as ações complementares foram tomadas 

 Os recursos necessários para as ações complementares 

 Qual a nova exposição aos riscos após as ações complementares terem sido 

tomadas 

 Qual a frequência que os riscos devem ser reavaliados  

 

Durante os monitoramentos, também devemos nos preocupar em reavaliar com uma 

frequência os riscos que foram identificados a fim de verificar se eles ainda existem, se 

aqueles impactos identificados continuam sendo pertinentes e a probabilidade de ocorrência 

mudou e se existem novos riscos. 

Este processo de monitoramento e controle dos riscos, contribui também para o controle 

integrado de mudanças. A principal função desse controle é para sinalizar o gerente do projeto 

ou coordenador de riscos sobre mudanças solicitadas e garantir que os riscos gerados ou não 

pela demanda serão identificados e em caso de aprovação da mudança, os riscos deverão ser 

gerenciados passando por todos os processos de gestão de riscos. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Esse trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um plano de gerenciamento de 

riscos em projetos de implantação ERP SAP R3, para que possa ser utilizado como um 

acelerador nesse tipo de projeto. Para isso foi descrito as boas práticas de gerenciamento de 

risco segundo o Guia PMBOK (PMI, 2013), foi relatado o sistema SAP e analisado os riscos 

em implantações dessa natureza. No plano de gerenciamento de riscos foram sugeridas várias 

ferramentas que podem ajudar a melhorar o gerenciamento dos riscos através de uma melhor 

identificação, controle antes e durante o projeto para minimizar ameaças e otimizar 

oportunidades e também ferramentas que auxiliam nas tomadas de ações e consequentemente 

a gestão do projeto. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

As possibilidades de desdobramentos para esse trabalho seriam para esboçar uma 

planilha para controle de todos os riscos no decorrer de um projeto. Também pode se 

desdobrar em um estudo de caso em gerenciamento de riscos demonstrando várias análises 

feitas utilizando a Simulação Monte Carlo.  
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