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RESUMO 

No mundo atual, cada vez mais competitivo, saber gerenciar os riscos inerentes aos projetos de 

forma geral, se torna uma tarefa cada vez mais importante. Antes de gerenciar os riscos 

propriamente ditos, é preciso entende-los em sua plenitude, compreender sua natureza, sua 

história, para que assim seja possível ter uma maior efetividade no seu gerenciamento em 

projetos. O Guia PMBOK é uma excelente ferramenta para auxiliar na gestão de riscos em 

projetos, nas mais diversas áreas. Através dele, é possível fazer todo o planejamento dos riscos, 

desde identificar os riscos, realizar análises qualitativas e quantitativas e ainda implementar 

respostas e monitorar os riscos do projeto. Na área de T.I., com relação aos seus projetos, isso 

também não é diferente. Conhecer metodologias e frameworks, que podem auxiliar nessa tarefa, 

como o CobiT, por exemplo, tornam esse trabalho mais fácil. O CobiT é atualmente um dos 

frameworks de governança mais difundido e aplicado em todo o mundo para fazer a gestão de 

T.I. de forma organizada e segura, que  engloba desde os princípios de T.I., arquitetura de T.I., 

infraestrutura de T.I., necessidades de aplicações de negócio e ainda investimentos e priorização 

de T.I. É possível complementar o framework CobiT com o Guia PMBOK para fazer uma 

melhor gestão dos ativos de T.I., incluindo os riscos, especialmente em seus projetos. 

 

Palavras Chave: risco. projeto. governança. T.I. 

    



 

 

ABSTRACT 

In today's increasingly competitive world, knowing how to manage the risks inherent in projects 

in general is becoming more and more important. Before managing the risks themselves, it is 

necessary to understand them fully, understand their nature, and their history, so that it is 

possible to have a greater effectiveness in their project management. The PMBOK Guide is an 

excellent tool to assist in risk management in projects in a wide range of areas. Through it, it is 

possible to do all the planning of the risks, from identifying the risks, conducting qualitative 

and quantitative analyzes and also implementing responses and monitoring the risks of the 

project. In the area of T.I., in relation to their projects, this is also no different. Knowing 

methodologies and frameworks, which can help in this task, such as CobiT, for example, make 

this work easier. CobiT is currently one of the most widespread and applied governance 

frameworks in the world to make IT management in an organized and secure way, 

encompassing from the principles of IT, IT architecture, IT infrastructure, business application 

needs and IT investments and prioritization It is possible to complement the CobiT framework 

with the PMBOK Guide to better manage IT assets, including risks, especially in your projects. 

 

Key Words: risk. project. governance. I.T. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Iniciais  

 

Neste Capítulo, apresentam-se o contexto em que se insere a presente pesquisa e a 
motivação por trás da execução da mesma, delimita-se o escopo do problema a ser analisado, 
bem como se descrevem, também, os objetivos que se pretende alcançar, a metodologia 
utilizada e a estrutura de organização do restante do trabalho.  

 

1.2 Contexto  

 

Atualmente, a área de Tecnologia da Informação adquire cada vez mais destaque e 
relevância nas organizações, não apenas como diferencial estratégico, mas, e sobretudo, como 
fator determinante no sentido de assegurar a própria sobrevivência das empresas no mercado 
atual, extremamente competitivo. Quantidades cada vez maiores de dados precisam ser 
armazenadas e manipuladas de modo a prover os executivos de informações gerenciais, 
facilitando e agilizando, assim, suas respectivas tomadas de decisão. 

 
Para algumas organizações, inclusive, tem-se que a informação e a tecnologia que 

suportam o negócio representam, na verdade, seus mais valiosos recursos.  
 
Desse modo, investir em T.I. há muito já deixou de ser um luxo que apenas as maiores 

multinacionais podiam se dar para se tornar pura e simplesmente um pré-requisito gerencial  
para praticamente todas as empresas, independentemente de seu porte. Acompanhando essa  
tendência, também, assistimos aos Diretores de Informática (Chief Information Officer – 
CIO) ocuparem, gradualmente, cada vez mais lugares nos conselhos administrativos das 
corporações.  
 

Nesse sentido, é simplesmente imprescindível ter-se um framework, ou seja, um guia 
de melhores práticas, de modo a organizar a crescente complexidade da gestão de T.I. nas 
empresas. E é exatamente esse o papel dos frameworks de governança de T.I.: auxiliar e 
suportar o gerenciamento e o controle das iniciativas e serviços de Tecnologia da Informação, 
bem como garantir que os mesmos estejam sempre alinhados aos objetivos e metas 
estratégicos da organização como um todo.  

 
Dentro desse contexto, o CobiT surge como, se não o mais, um dos mais difundidos e 

aplicados frameworks de governança de T.I. no mundo todo.  
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1.3 Delimitação do Problema  

 
Apesar da expressiva difusão do CobiT, bem como de todo o suporte que lhe é dado,  

já há alguns anos, por instituições de renome internacional como a Information Systems Audit  
and Control Association (ISACA), a Information Systems Audit and Control Foundation 
(ISACF) e o próprio Information Technology Governance Institute (ITGI), é possível  
encontrar outros frameworks que se sobrepõem a ele em algumas áreas e que, por 
tanto, podem ser usados para suportá-lo e complementá-lo. É absolutamente natural que 
existam outras metodologias e frameworks os quais, apesar da menor abrangência, estendem 
os conhecimentos, técnicas e práticas da área específica a que se destinam a níveis de  
profundidade e detalhamento sobremaneira superiores aos do CobiT.  
 

No que diz respeito especificamente à disciplina de gerenciamento de projetos, é bem  
possível fazer-se uso do framework do Instituto de Gerenciamento de Projetos (Project  
Management Institute – PMI), o Guia PMBoK (A Guide to the Project Management Body of  
Knowledge), no sentido de detalhar e auxiliar o CobiT no que se refere à gerência dos 
projetos específicos de tecnologia da informação. Neste último, tal disciplina é tratada, 
nitidamente, com pouca prioridade e com um conteúdo bastante escasso, frente a todo o 
universo de conhecimento e as melhores práticas existentes na área.  
 

1.4 Justificativa  

 
Do exposto, justifica-se o presente esforço de pesquisa no sentido de procurar 

complementar o CobiT com o conhecimento e as melhores práticas defendidas pelo PMI, por 
meio do PMBoK, deixando este primeiro framework, consequentemente, ainda mais robusto e 
capaz de lidar, satisfatória e suficientemente, com as questões relativas à disciplina de 
gerenciamento de projetos, de forma a diminuir o impacto causados por riscos em projetos, 
em especial os projetos de T.I..  
 

1.5 Objetivo Geral  

 
Utilizar as metodologias, conhecimentos e melhores práticas contidas no Guia 

PMBoK, do PMI, para suportar e complementar o CobiT no que tange à disciplina de 
gerenciamento de projetos, para gerenciar riscos em projetos de T.I.. 

 

1.6 Metodologia  

 
De modo a se alcançar, satisfatoriamente, os objetivos propostos, procedeu-se a ampla 

pesquisa, a qual perpassou, com maior ou menor profundidade, diversos livros, artigos e sítios 
da Internet (listados nas Referências Bibliográficas). Naturalmente, e devido à própria 
natureza do problema envolvido, os esforços acabaram por se concentrar em duas obras 
principais, as quais foram, por isso, bem mais criteriosamente estudadas, a saber:  
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• O CobiT 4.0 (INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE INSTITUTE,  
2005); e 
 
• O PMBoK Guide (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017).  

 

1.7 Organização do Trabalho  

 
O presente trabalho organiza-se em cinco partes. 
 
Na primeira parte - O que é risco? - estão presentes o conceito de risco, seu 

surgimento na história, até os dias atuais. 
 
Na segunda parte - Gerenciamento de Riscos em Projetos - estão presentes como o 

PMBoK trata o gerenciamento de riscos, passando por todas as etapas, desde o planejamento, 
identificação, análise, respostas e monitoramento dos riscos. 

 
Na terceira parte - Governança Corporativa - estão presentes o conceito, sua 

estrutura e como funciona a Governança Corporativa nos dias de hoje. 
 
Na quarta parte - Governança de T.I. - estão presentes o conceito, sua estrutura, boas 

práticas e a introdução ao framework CobiT, como surgiu, sua evolução, sua integração com 
Governança de T.I. e Gerenciamento de Projetos. 

 
Na quinta parte - Conclusão - efetivamente registra as conclusões e considerações 

finais a respeito do trabalho. 
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DESENVOLVIMENTO 

O que é risco? 

 

Para entendermos melhor o gerenciamento de riscos em projetos de T.I., 
primeiramente precisamos entender o que é risco e a sua história. 

A palavra "risco" deriva do italiano antigo “rísícare” que significa "ousar". Neste 
sentido, o risco é uma opção, e não um destino. É das ações que ousamos tomar, que 
dependem de nosso grau de liberdade de opção, que a história do risco trata. E essa história 
ajuda a definir o que é um ser humano. 

Desde o início da história registrada, os jogos de azar - que em sua essência 
representam o próprio ato de correr riscos - têm sido um passatempo popular e, muitas vezes, 
um vício. Foi um desses jogos - e não alguma pergunta profunda sobre a natureza do 
capitalismo ou visões do futuro - que inspirou a incursão revolucionária de Pascal e Fermat 
pelas leis das probabilidades. Contudo, até aquele momento no decorrer da história, as 
pessoas se entregaram a esses jogos sem recorrer a nenhum dos sistemas de probabilidades 
que determinam nos dias de hoje as vitórias e derrotas. O ato de enfrentar riscos era livre, não 
sendo regido pela teoria da administração do risco. 

Os seres humanos sempre foram apaixonados pelo jogo, pois ele nos deixa frente a 
frente com o destino, sem restrições. Ingressamos nessa batalha assustadora por estarmos 
convencidos de termos um poderoso aliado: a Sorte, que se interporá entre nós e o destino (ou 
as probabilidades) para trazer a vitória para nosso lado.  Adam Smith, um magistral estudioso 
da natureza humana, definiu a motivação: "A vaidade arrogante da maioria dos homens 
quanto às próprias habilidades e a absurda presunção na própria boa sorte." 

Embora tivesse plena consciência de que a propensão humana em enfrentar riscos 
impelia o progresso económico, Smith temia que a sociedade sofresse quando essa propensão 
se descontrolasse. Assim, ele equilibrou cuidadosamente os sentimentos morais com os 
benefícios do livre mercado. Cento e sessenta anos depois, outro grande economista inglês, 
John Maynard Keynes, concordou: "Quando o desenvolvimento do capital de um país se torna 
subproduto das atividades de um cassino, o serviço provavelmente será malfeito."  

 
Todavia, o mundo seria monótono se faltassem às pessoas a vaidade e a confiança na 

própria boa sorte. Keynes teve de admitir que "se a natureza humana não caísse na tentação de 
enfrentar riscos... talvez pouco se investisse como resultado da fria avaliação".  
 

Ninguém enfrenta um risco na expectativa de fracasso. Quando os soviéticos tentaram 
banir da existência a incerteza por meio da regulamentação e do planejamento 
governamentais, sufocaram o progresso social e económico. 
 

Os jogos de azar têm fascinado os seres humanos durante milénios. Os jogadores estão 
em toda parte, da escória da sociedade aos mais respeitáveis círculos. Os soldados de Pôncio 
Pilatos sortearam o manto de Cristo enquanto Ele padecia na cruz. O imperador romano 
Marco Aurélio estava sempre acompanhado de seu crupiê pessoal. O conde de Sandwich 
inventou a refeição que tem o seu nome (sanduíche) para não precisar se afastar da mesa de 
jogo para comer. George Washington organizou jogos em sua tenda durante a Revolução 
Americana. 
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Jogatina é sinónimo de faroeste. E "Luck Be a Lady Tonight" é um dos números mais 

memoráveis de Guys and Dolls, um musical sobre um jogador compulsivo e seu jogo de 
dados ambulante. 

 
O jogo de azar mais antigo que se conhece foi uma espécie de jogo de dados com o 

chamado astrágalo ou osso metatársico. 
 

Este antigo ancestral dos dados atuais era um osso quadrado retirado do tornozelo de 
carneiros ou veados, sólido, sem tutano e duro a ponto de ser praticamente indestrutível. 
Astrágalos apareceram em escavações arqueológicas em várias partes do mundo. Pinturas de 
tumbas egípcias retratam jogos com o astrágalo datando de 3500 a.C. e vasos gregos mostram 
jovens atirando os ossos para dentro de um círculo. Embora o Egito punisse os jogadores 
compulsivos, forçando-os a polir pedras para as pirâmides, as escavações mostram que os 
próprios faraós usavam dados chumbados em seus jogos. O jogo de dados (craps), 
um invento norte-americano, deriva de diferentes jogos de dados trazidos à Europa pelos 
cruzados. Esses jogos costumavam ser chamados de jogos de "azar", de ai zahr, a palavra 
árabe para dados.  
 

Os jogos de cartas se desenvolveram na Ásia a partir de formas antigas de leitura da 
sorte, mas só se popularizaram na Europa com a invenção da imprensa. Originalmente, as 
cartas eram grandes e quadradas, sem as identificações nos cantos. As figuras de baralho eram 
impressas com uma só cabeça, em vez de duas, obrigando muitas vezes os jogadores a 
identificá-las pelos pés - virar a carta revelaria a posse de uma carta com figura. Os cantos 
quadrados facilitavam a fraude, pois os jogadores podiam dobrar uma parte minúscula  
do canto para identificar mais tarde as cartas no baralho. As cartas de figuras com dupla 
cabeça e as cartas com cantos arredondados só foram adotadas no século XIX. 
 

A semelhança do jogo de dados, o pôquer é uma variação norte-americana de uma 
forma mais antiga - o jogo tem apenas uns 150 anos.  
 

David Hayano descreveu o pôquer como "tramas secretas, fraudes monumentais, 
estratégias calculadas e crenças cegas com estruturas profundas e invisíveis... Um jogo para se 
experimentar, e não meramente observar." 
 

De acordo com Hayano, cerca de 40 milhões de norte-americanos jogam regularmente 
pôquer, todos confiantes na habilidade de passar a perna nos adversários. 
As formas de jogo mais viciadoras parecem ser os puros jogos de azar dos cassinos que agora 
se proliferam como fogo na mata pelas outrora sisudas comunidades norte-americanas. Um 
artigo no The New York Times de 25 de setembro de 1995, proveniente de Davenport, Iowa, 
relata que o jogo é a indústria de  maior crescimento nos Estados Unidos, "um negócio 
de 40 bilhões de dólares que atrai mais adeptos do que os campos de beisebol ou os cinemas". 
 

O Times cita a estimativa de um professor da Universidade de Illinois de que os 
governos estaduais pagam às instituições de assistência social e ao sistema de justiça penal 
três dólares para cada dólar arrecadado dos cassinos - um cálculo que Adam Smith poderia ter 
previsto. 
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O estado de Iowa, por exemplo, que sequer possuía uma loteria até 1985, abrigava dez 
grandes cassinos em 1995, além de um jóquei clube e de um clube de corridas de cães, com 
máquinas caça-níqueis funcionando 24 horas. Segundo o artigo, "quase nove entre dez 
habitantes de Iowa se entregam ao jogo", com 5,4 por cento relatando estarem viciados, em 
comparação com 1,7 por cento cinco anos antes. Trata-se de um estado onde um sacerdote 
católico foi parar na cadeia, na década de 1970, acusado de organizar um jogo de bingo. 
Al zahrem sua forma mais pura aparentemente não nos abandonou. 
 

Os jogos de azar devem ser distinguidos daqueles em que a habilidade faz diferença. 
Os princípios em ação na roleta, no jogo de dados e nas máquinas caça-níqueis são idênticos, 
mas explicam apenas parcialmente o que está envolvido no pôquer, na aposta em cavalos e no 
gamão. Com um grupo de jogos, o resultado é determinado pelo destino; com o outro 
grupo, entra em jogo a escolha. A vantagem - a probabilidade de ganhar - é tudo o que você 
precisa saber para apostar em um jogo de azar, mas você precisa de muito mais informações 
para prever quem vencerá ou perderá, quando o resultado depende da habilidade, além da 
sorte. Existem jogadores de cartas e apostadores em cavalos que são verdadeiros 
profissionais, mas ninguém faz do jogo de dados uma profissão bem-sucedida.  
 

Muitos observadores consideram o próprio mercado de ações pouco 
mais do que um cassino. Ganhar no mercado de ações é fruto da combinação de habilidade e 
sorte ou não passa de um golpe de sorte? 
 

Derrotas e vitórias repetidas são comuns em jogos de azar, como 
acontece na vida real. Os jogadores reagem a esses eventos de forma assimétrica: eles apelam 
à lei das médias para acabar rapidamente com as derrotas repetidas. E eles apelam à 
suspensão dessa mesma lei das médias para que as vitórias repetidas perdurem 
indefinidamente. A lei das médias não dá ouvidos a nenhum desses apelos. A última 
sequência de jogadas de dados não transmite nenhuma informação sobre como será a próxima 
jogada. As cartas, as moedas, os dados e a roleta não têm memória. Os jogadores podem 
pensar que estão apostando no vermelho, no sete ou na quadra, mas na realidade estão 
apostando no relógio. 
 

O perdedor quer que o curto prazo se assemelhe ao longo prazo, de modo que 
prevaleçam as chances. O vencedor quer que o longo prazo se assemelhe ao curto prazo, de 
modo que sejam suspensas as chances. Distantes das mesas de jogo, os gerentes de empresas 
seguradoras conduzem seus negócios do mesmo modo. Eles fixam seus prémios para cobrir 
os prejuízos que sofrerão a longo prazo; mas quando terremotos, incêndios e furacões 
ocorrem todos ao mesmo tempo, o curto prazo pode ser muito doloroso. Ao contrário dos 
jogadores, as seguradoras aumentam o capital e formam reservas para sustentá-las durante os 
surtos inevitáveis de azar a curto prazo. 
 

O tempo é o fator dominante no jogo. O risco e o tempo são as faces opostas da mesma 
moeda, pois sem amanhã não haveria risco. O tempo transforma o risco, e a natureza do risco 
é moldada pelo horizonte de tempo: o futuro é o campo de jogo. 
 

O tempo é mais importante quando as decisões são irreversíveis. No entanto, muitas 
decisões irreversíveis têm de ser tomadas com base em informações incompletas. A 
irreversibilidade domina decisões tão variadas como pegar o metro em vez de um táxi, 
construir uma fábrica de automóveis no Brasil, mudar de emprego, declarar guerra. 
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Se comprarmos uma ação hoje, poderemos vendê-la amanhã. Mas o que fazer quando 

o crupiê da roleta brada "Fim das apostas!" ou depois que uma aposta de pôquer é dobrada? 
Não há caminho de volta. 
 

Devemos deixar de agir na esperança de que a passagem do tempo virara a sorte ou as 
probabilidades a nosso favor? 
 

Hamlet reclamou que o excesso de hesitação diante da incerteza quanto aos resultados 
é nocivo, porque "o primitivo verdor de nossas resoluções se estiola rta pá da sombra do 
pensamento e... as empresas de maior alento e importância... deixam de ter o nome de ação". 
 

Porém, uma vez que a agimos, perdemos a opção de esperar por novas informações. 
Por conseguinte, a inércia tem seu valor. Quanto mais incerto o resultado, maior o valor da 
procrastinação. Hamlet errou: quem hesita está a meio caminho do sucesso. Para explicar o 
início de tudo, a mitologia grega recorreu a um gigantesco jogo de dados para explicar o que 
os cientistas modernos denominam Big Bang. Três irmãos, através dos dados, partilharam o 
universo: Zeus ganhou os céus, Poseidon, os mares, e Hades, o perdedor, tornou-se o 
senhor dos infernos. 
 

A teoria das probabilidades parece uma disciplina sob medida para os gregos, dado seu 
gosto pela aposta, suas habilidades como matemáticos, seu domínio da lógica e sua obsessão 
com a demonstração. Contudo, embora fossem o povo mais civilizado do mundo antigo, 
jamais se aventuraram por aquele mundo fascinante. Essa omissão é espantosa, pois os gregos 
tiveram a única civilização conhecida até aquela época não dominada por uma casta 
sacerdotal, que reivindicasse o monopólio das linhas de comunicação com os poderes do 
além. A civilização como a conhecemos poderia ter progredido muito mais rapidamente, se os 
gregos tivessem antecipado o que seus descendentes intelectuais - os renascentistas -viriam a 
descobrir alguns milhares de anos depois. 
 
 

Apesar da ênfase dos gregos na teoria, eles tinham pouco interesse na sua aplicação a 
qualquer tipo de tecnologia que teria mudado suas visões do controle do futuro. Quando 
Arquimedes inventou a alavanca, afirmou que poderia mover a Terra se encontrasse um ponto 
de apoio. Mas ele aparentemente não se deu ao trabalho de realizá-lo. A vida diária dos 
gregos e seu padrão de vida assemelhavam-se bastante à forma como seus antepassados 
haviam subsistido por milhares de anos. Eles caçavam, pescavam, cultivavam a terra, 
procriavam e usavam técnicas arquitetônicas que não passavam de variações sobre temas 
desenvolvidos muito antes no vale do Tigre e Eufrates e no Egito. 
 

A genuflexão diante dos ventos foi a única forma de gestão do risco que atraiu sua 
atenção: seus poetas e dramaturgos cantam repetidamente a dependência em relação aos 
ventos e filhos amados eram sacrificados para apaziguar os ventos. Mais importante, faltava 
aos gregos um sistema de numeração que lhes permitisse calcular, em vez de apenas registrar 
os resultados de suas atividades. 

 
Não estou dizendo que os gregos não refletissem sobre a natureza da probabilidade. A 

palavra grega antiga eikos (eikos), que significava plausível ou provável, tinha o mesmo 
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sentido do conceito moderno de probabilidade: " ser esperado com certo grau de certeza". 
Sócrates define eikos como "semelhança com a verdade". 
 

A definição de Sócrates revela um ponto sutil de grande importância. Semelhança com 
a verdade não é o mesmo que verdade. Para os gregos, a verdade era apenas o que pudesse ser 
demonstrado pela lógica e a partir de axiomas. Sua insistência na demonstração contrapôs 
frontalmente a verdade à experimentação empírica. Por exemplo, em Fedro, Símias 
comenta com Sócrates que "a proposição de que a alma está em harmonia não foi 
absolutamente demonstrada, repousando apenas sobre a probabilidade".  
 

Aristóteles se queixa dos filósofos que "...embora falem plausivelmente... não dizem a 
verdade". Em outra obra, Sócrates antecipa Aristóteles ao declarar que um "matemático que 
argumenta com base em probabilidades na geometria não tem nenhum valor". 
 

Por mais mil anos, pensar sobre jogos e jogá-los permaneceram atividades distintas. 
Shmuel Sambursky, célebre historiador e filósofo da ciência israelense, fornece a única tese  
convincente que encontrei para explicar por que os gregos deixaram de dar o passo estratégico 
de desenvolver uma abordagem quantitativa da probabilidade. 
 

Com sua rígida distinção entre verdade e probabilidade, argumenta Sambursky em um  
artigo de 1956, os gregos não conseguiam conceber qualquer tipo de estrutura sólida ou 
de harmonia na natureza confusa da existência do dia-a-dia. Embora Aristóteles afirmas 
se que as pessoas deveriam tomar decisões com base no "desejo e raciocínio dirigidos para 
certo fim", ele não forneceu nenhuma orientação quanto à probabilidade de um resultado 
bem-sucedido. Os dramas gregos contam uma história após a outra sobre a impotência dos 
seres humanos à mercê do destino impessoal. Quando os gregos desejavam uma previsão do 
que o amanhã poderia reservar, recorriam aos oráculos, em vez de consultar os filósofos mais 
sábios. 
 

Os gregos acreditavam que a ordem só se encontra nos céus, onde os planetas e as 
estrelas surgem em seus lugares certos com uma regularidade insuperável. Os gregos 
respeitavam profundamente esse funcionamento harmonioso, e seus matemáticos o estudaram 
intensamente. Mas a perfeição dos céus servia apenas para realçar a confusão da vida na 
Terra. Além disso, a previsibilidade do firmamento contrastava em cheio com o 
comportamento dos deuses volúveis e insensatos que habitavam as alturas. 
 

Os antigos filósofos talmúdicos judeus talvez tenham se aproximado um pouco mais 
da quantificação do risco. Mas também em seu caso não encontramos indicações de que 
levaram adiante seu raciocínio desenvolvendo uma abordagem metódica do risco. Sambursky 
cita uma passagem no Talmud, Kethuboth 9q, em que o filósofo explica que um homem pode 
se divorciar de sua esposa por adultério sem nenhuma penalidade, mas não se ele alegar que o 
adultério ocorreu antes do casamento. 
 

"Trata-se de uma dupla dúvida", declara o Talmud. Caso se prove (o método não é 
especificado) que a noiva chegou ao leito nupcial não sendo mais virgem, uma parte da dupla 
dúvida é se o homem responsável foi o próprio futuro marido - se o evento ocorreu "sob 
controle dele...ou não". Quanto à segunda parte da dúvida, prossegue o argumento: "Se 
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você disser que foi sob controle dele, resta a dúvida de se foi por violência ou por livre 
vontade dela." Cada parte da dupla dúvida recebe uma chance de 50-50. Com uma 
sofisticação estatística impressionante, os filósofos concluem que há apenas uma chance  
em quatro (1/2 x 1/2) de que a mulher tenha cometido o adultério antes (1/2 x 1/2) de que a 
mulher tenha cometido o adultério antes do casamento. Portanto, o marido não pode 
divorciar-se dela por essa razão. 
 

Somos tentados a supor que o lapso entre a invenção do astrágalo e a invenção das leis 
das probabilidades não passou de um acaso histórico. 

 
Os gregos e os talmudistas eruditos aproximaram-se tanto da análise realizada por 

Pascal e Fermat séculos depois que um mero empurrão os teria impelido para o passo 
seguinte. Não foi por acaso que esse empurrão não aconteceu. Para que uma sociedade 
pudesse incorporar o conceito de risco à sua cultura, teriam de ocorrer mudanças, não nas 
visões do presente, mas nas atitudes quanto ao futuro. 
 

Até a época do Renascimento, as pessoas percebiam o futuro como pouco mais do que 
uma questão de sorte ou o resultado de variações aleatórias, e a maioria das decisões era 
motivada pelo instinto. Quando as condições de vida estão tão estreitamente ligadas à 
natureza, pouco resta para o controle humano. Enquanto as exigências da sobrevivência 
limitam as pessoas às funções básicas de procriar, cultivar o solo, caçar, pescar e procurar 
abrigo, elas são simplesmente incapazes de conceber circunstâncias em que possam 
influenciar o resultado de suas decisões. 
 

Tostão poupado é tostão ganho, mas só quando o futuro é algo mais do que um buraco 
negro. 

 
No decorrer dos séculos, pelo menos até as Cruzadas, a maioria das pessoas topava 

com poucas surpresas no ramerrão do dia-a-dia.  
 

Entrincheirados em uma estrutura social estável, pouca atenção prestavam às 
guerras que assolavam os países, às ocasiões em que maus governantes sucediam os bons ou 
mesmo às mudanças de religião. O clima era a variável mais aparente. Como observou o 
egiptólogo Henri Frankfort, "o passado e o futuro - longe de serem um objeto de preocupação 
– estavam totalmente implícitos no presente". 
 

Apesar da persistência dessa atitude em relação ao futuro, a civilização fez grandes 
avanços no decorrer dos séculos. Sem dúvida, a ausência de noções modernas de risco não 
constituía um obstáculo. Ao mesmo tempo, o avanço da civilização em si não era uma 
condição suficiente para motivar as pessoas curiosas a explorar as possibilidades da previsão 
científica. 
 

À medida que o cristianismo se disseminou pelo mundo ocidental, a vontade de um 
Deus único emergiu como o guia orientador em relação ao futuro, substituindo a miscelânea 
de divindades que as pessoas haviam adorado desde o início dos tempos. Isso provocou uma 
grande mudança de percepção: o futuro da vida na Terra permanecia um mistério,  
mas passou a ser regido por um poder cujas intenções e padrões eram claros a todos que 
se dessem ao trabalho de aprendê-los. 
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À medida que a contemplação do futuro se tornou uma questão de conduta moral e de 
fé, o futuro deixou de parecer tão inescrutável como antes. Não obstante," ele ainda não era 
suscetível a nenhum tipo de expectativa matemática. Os primeiros cristãos limitaram as suas 
profecias ao que aconteceria no além-túmulo por mais fervorosamente que suplicassem a 
Deus para influenciar os eventos mundanos a seu favor. 
 

Contudo, a busca por uma vida melhor na Terra persistiu. No ano 1000, os cristãos 
navegavam a grandes distâncias, conhecendo novos povos e e ncojitta ndojuwa sjdéias. Então 
vieram as Cruzadas - um choque cultural sísmico. Os ocidentais colidiram com um império 
árabe criado por ordem de Maomé em cerca de 700 d.C. e que se estendia ao leste até a 
índia. Os cristãos, com fé no futuro, toparam com os árabes, que haviam atingido uma 
sofisticação intelectual bem superior à dos intrusos que vieram desalojá-los da Terra Santa. 
 

Os árabes, após sua invasão da índia, se familiarizaram com o sistema de numeração 
hindu, que lhes permitiu incorporar os avanços intelectuais orientais à sua própria erudição, 
pesquisa científica e experimentação. Os resultados foram imensos, primeiro para os árabes e 
depois para o Ocidente. 
 

Nas mãos dos árabes, os algarismos hindus transformariam a matemática e a medição 
em astronomia, navegação e comércio. Novos métodos de cálculo substituíram gradualmente 
o ábaco, que durante séculos fora o único instrumento aritmético, do império maia, no 
hemisfério ocidental, passando pela Europa, até a índia e o Oriente. A palavra ábaco deriva da 
palavra grega abax, que significa tabuleiro de areia. Dentro dos tabuleiros, colunas de seixos 
eram dispostas sobre a areia. 
 
A palavra calcular deriva de calculus, a palavra latina para seixo. 
 

Nos próximos quinhentos anos, à medida que o novo sistema de numeração tomou o 
lugar do simples ábaco, a escrita substituiu as fichas móveis na execução dos cálculos. O 
cálculo por escrito estimulou o pensamento abstrato, que abriu caminho para áreas da 
matemática insuspeitadas no passado. Agora, as viagens marítimas poderiam ser mais longas, 
a medição do tempo, mais exata, a arquitetura, mais ambiciosa e os métodos de produção, 
mais elaborados. O mundo moderno seria bastante diferente se ainda medíssemos e 
contássemos através dos algarismos I, V, X, L, C, D e M - ou das letras gregas ou hebraicas 
que representavam os números. 
 

Mas os algarismos arábicos não foram suficientes para induzir os europeus a explorar o 
conceito radical de substituir a aleatoriedade pela probabilidade sistemática e por sua sugestão 
implícita de que o futuro pode ser previsível ou mesmo controlável até certo ponto. Esse  
Avanço teve de aguardar a percepção de que os seres humanos não são totalmente impotentes 
diante do destino, nem seu destino terrestre é sempre determinado por Deus. 
 

O Renascimento e a Reforma protestante prepararam o terreno para o controle do 
risco. A medida que o misticismo cedeu passo à ciência e à lógica, após 1300, as formas 
arquitetônicas gregas e romanas começaram a substituir as formas góticas, as janelas das 
igrejas foram abertas à luz e as esculturas mostraram homens e mulheres erguidos firmemente 
sobre o solo, em vez de posarem como figuras estilizadas sem músculos nem peso.  
As ideias que impeliram as mudanças nas artes também contribuíram para a Reforma 
protestante e enfraqueceram o domínio da Igreja católica. 
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A Reforma significou mais do que uma mera mudança da relação da humanidade com 

Deus. Ao eliminar a confissão, ela alertou as pessoas de que, dali por diante, teriam de 
caminhar com os próprios pés e se responsabilizar pelas consequências das próprias decisões. 
 

Mas se os homens e as mulheres não estavam à mercê de divindades impessoais e do 
acaso aleatório, não poderiam continuar passivos diante do futuro desconhecido. Não tinham 
outra escolha senão começar a tomar decisões sobre uma faixa bem mais ampla de 
circunstâncias e sobre períodos de tempo bem mais extensos do que em qualquer época 
anterior. Os conceitos de frugalidade e abstinência que caracterizam a ética protestante 
evidenciaram a importância crescente do futuro em relação ao presente. Com essa abertura de 
opções e decisões, reconheceu-se gradualmente que o futuro oferecia oportunidades, além de 
perigos, que era ilimitado e cheio de promessas. 

 
Os séculos XVI e XVII foram uma época de exploração geográfica, de confronto com 

novas terras e novas sociedades e de experimentação na arte, nas formas poéticas, na ciência, 
na arquitetura e na matemática. O novo senso de oportunidade levou a uma aceleração 
considerável do comércio, que serviu como um estímulo poderoso à mudança e à exploração. 
Colombo não estava realizando um cruzeiro pelo Caribe: ele procurava uma nova rota 
comercial até as índias. A perspectiva de enriquecer é altamente motivadora, e poucas pessoas 
ficam ricas sem correr riscos. 
 

Existe mais nesta afirmação do que parece à primeira vista. O comércio é um processo 
mutuamente benéfico, uma transação em que ambas as partes se percebem como mais ricas do 
que antes. Que ideia radical! Até àquela altura, as pessoas que enriqueceram o fizeram em 
grande parte pela exploração ou pilhagem da riqueza alheia. Embora os europeus 
continuassem pilhando no ultramar, em casa a acumulação de riqueza estava aberta à maioria, 
e não a uma minoria. Os novos ricos eram agora os talentosos, os aventureiros, os inovadores 
- a maioria comerciantes -, e não apenas príncipes herdeiros e seus apaniguados. 
 

O comércio também é um negócio arriscado. A medida que o crescimento do comércio 
transformou os princípios do jogo em geração de riqueza, o resultado inevitável foi  
o capitalismo, a epítome de correr riscos. 
 

Mas o capitalismo não poderia ter florescido sem duas novas atividades que haviam 
sido desnecessárias, enquanto o futuro fora uma questão de acaso ou vontade divina. A 
primeira foi a contabilidade, atividade humilde, mas que encorajou a disseminação das novas 
técnicas de numeração e contagem. A outra foi a previsão, uma atividade bem menos humilde 
e bem mais desafiadora que associa assumir riscos com as compensações diretas. 
 

Ninguém planeja embarcar produtos através do oceano, dispor mercadorias para venda 
ou obter dinheiro emprestado sem antes tentar determinar o que o futuro poderá reservar. 
Assegurar que os materiais encomendados sejam entregues em tempo, garantir que os itens 
que se planeja vender sejam produzidos dentro do cronograma e providenciar os pontos 
de venda: tudo isso tem de ser planejado antes que os clientes apareçam e tirem a carteira do 
bolso. O executivo de sucesso é antes de tudo um previsor; comprar, produzir, vender, fixar 
preços e organizar vêm depois. 
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Gerenciamento de Riscos em Projetos 

 
De acordo com o Guia PMBOK 6° Edição, o gerenciamento de riscos dos projetos 

inclui os processos de condução do planejamento, da identificação, da análise, do 
planejamento das respostas, da implementação das respostas e do monitoramento dos riscos 
em um projeto. 

 
  O gerenciamento dos riscos do projeto tem por objetivo aumentar a probabilidade 

e/ou o impacto dos riscos positivos e diminuir a probabilidade e/ou o impacto dos riscos 
negativos, a fim de otimizar as chances de sucesso do projeto. 

 
Os processos de gerenciamento dos riscos do projeto são: 
 

1. Planejar o Gerenciamento dos Riscos: 
 

O processo de definição de como conduzir as atividades de  
gerenciamento dos riscos de um projeto. 

  
2. Identificar os Riscos: 

 
É o processo de identificação dos riscos individuais do projeto, bem como fontes 
de risco geral do projeto, e de documentar suas características. 

 
3. Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos: 

 
O processo de priorização de riscos individuais do projeto para análise ou ação 
posterior, através da avaliação de sua probabilidade de ocorrência e impacto, assim 
como outras características. 

 
4. Realizar a análise quantitativa dos riscos: 

 
O processo de analisar numericamente o efeito combinado dos riscos individuais 
identificados no projeto e outras fontes de incerteza nos objetivos gerais do projeto. 

 
5. Planejar as Respostas aos Riscos: 

 
O processo de desenvolver alternativas, selecionar estratégias e acordar ações para 
lidar com a exposição geral de riscos, e também tratar os riscos individuais do 
projeto. 

 
6. Implementar Respostas a Riscos: 

 
O processo de implementar planos acordados de resposta aos riscos. 
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7. Monitorar os Riscos: 
 

O processo de monitorar a implementação de planos acordados de resposta aos 
riscos, acompanhar riscos identificados, identificar e analisar novos riscos, e 
avaliar a eficácia do processo de risco ao longo do projeto. 

 
 
A Figura 1-1 fornece uma visão geral dos processos de Gerenciamento dos Riscos do 

Projeto. Os processos de Gerenciamento dos Riscos do Projeto são apresentados como 
processos discretos com interfaces definidas. 

 
 
Figura 1-1. Visão geral do Gerenciamento de Riscos em Projetos 
Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, p. 396 
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Todos os projetos possuem riscos, pois são empreendimentos únicos com graus variados 
de complexidade que visam proporcionar benefícios. Fazem isso num contexto de restrições e 
premissas, respondendo ao mesmo tempo às expectativas das partes interessadas que podem ser 
conflitantes e mutáveis. As organizações devem optar por correr o risco do projeto de maneira 
controlada e intencional a fim de criar valor e, ao mesmo tempo, equilibrar riscos e 
recompensas. 

 
O gerenciamento dos riscos do projeto visa identificar e gerenciar os riscos que não são 

considerados pelos outros processos de gerenciamento de projetos. Quando não gerenciados, 
estes riscos têm potencial para desviar o projeto do plano e impedir que alcance os objetivos 
definidos do projeto. Consequentemente, a eficácia do Gerenciamento dos Riscos do Projeto 
está diretamente relacionada ao seu sucesso. 

 
Em todos os projetos, existem riscos em dois níveis. Cada projeto contém riscos 

próprios, que podem afetar a consecução dos objetivos do projeto. Também é importante 
considerar o grau de risco a que está submetido todo o projeto, que decorre da combinação dos 
riscos individuais do projeto e de outras fontes de incerteza. Os processos de Gerenciamento 
dos Riscos do Projeto tratam dos dois graus de risco em projetos, definidos como abaixo: 

 
 O risco individual do projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, 

provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto. 
 

 O risco geral do projeto é o efeito da incerteza do projeto no seu todo, 
decorrente de todas as fontes de incerteza, incluindo riscos individuais, 
representando a exposição das partes interessadas às implicações de variações 
no resultado do projeto, sejam positivas ou negativas. 

 

Os riscos individuais do projeto podem ter impactos positivos ou negativos nos objetivos 
do projeto, se ocorrerem.  
 

O Gerenciamento de Riscos de Projetos objetiva explorar ou aumentar os riscos 
positivos (oportunidades) e, ao mesmo tempo, evitar ou reduzir os riscos negativos (ameaças). 
Ameaças não administradas podem resultar em questões ou problemas como atrasos, estouros 
de orçamento, desempenho insuficiente ou perda de reputação. As oportunidades aproveitadas 
podem trazer benefícios como redução de tempo e custo, melhor desempenho ou reputação. 
 

O risco geral do projeto também pode ser negativo ou positivo. O gerenciamento do 
risco geral do projeto visa manter a exposição aos riscos do projeto dentro de uma faixa 
aceitável, reduzindo as fontes de variação negativa, promovendo as fontes de variação positiva, 
e maximizando a probabilidade de alcançar os objetivos gerais do projeto. 

 
Os riscos continuarão a surgir durante o ciclo de vida do projeto, de forma que os 

processos de gerenciamento dos riscos do projeto devem ser realizados iterativamente. 
Inicialmente, os riscos são tratados durante o planejamento através da modelagem da estratégia 
do projeto. Os riscos devem ser monitorados e gerenciados no decorrer do projeto, para garantir 
que o projeto progrida como planejado e os riscos emergentes sejam tratados. 
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Para gerenciar os riscos de modo efetivo em determinado projeto, a equipe do projeto 
precisa conhecer qual o nível de exposição ao risco é aceitável para a realização dos objetivos 
do projeto. Define-se por limites dos riscos mensuráveis que refletem o apetite a riscos da 
organização e das partes interessadas do projeto. Os limites dos riscos expressam o grau de 
variação aceitável que cerca o objetivo do projeto. Estes são explicitamente determinados e 
comunicados à equipe do projeto, e refletidos nas definições dos níveis de impacto dos riscos 
para o projeto. 
 

Planejar o Gerenciamento de Riscos 

 
Planejar o Gerenciamento dos Riscos é o processo de definição de como conduzir as 

atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto. O principal benefício deste processo é 
garantir que o grau, o tipo e a visibilidade do gerenciamento dos riscos sejam proporcionais 
tanto aos riscos como à importância do projeto para a organização e para as outras partes 
interessadas. 

 
Esse processo é realizado uma vez ou em pontos predefinidos no projeto. As entradas, 

ferramentas e técnicas e saídas desse processo estão ilustradas na Figura 1-2. A Figura 1-3 
ilustra o diagrama de fluxo de dados do processo. 

 

 
 
Figura 1-2. Planejar o Gerenciamento de Riscos: Entradas, Ferramentas e Técnicas e 
Saídas 
Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, p. 401 
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Figura 1-3. Planejar o Gerenciamento dos Riscos: Diagrama de Fluxo de Dados 
Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, p. 402 

 
 
O processo Planejar o Gerenciamento dos Riscos deve começar na concepção do projeto 

e estar concluído no início do projeto. Talvez seja necessário revisitar este processo mais tarde 
no ciclo de vida do projeto, por exemplo, em uma mudança importante de fase ou se houver 
mudança significativa no escopo do projeto ou se uma revisão subsequente da eficácia do 
gerenciamento dos riscos determinar que o processo de Gerenciamento dos Riscos do Projeto 
exige modificação. 
 

Identificar os Riscos 

 
Identificar os Riscos é o processo de identificação dos riscos individuais do projeto, bem 

como fontes de risco geral do projeto, e de documentar suas características. O principal 
benefício deste processo é a documentação de cada risco de projeto existente e as fontes gerais 
de riscos do projeto. 
 

Também reúne informações para que a equipe do projeto possa responder de forma 
apropriada aos riscos identificados. Este processo é realizado ao longo do projeto.  
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As entradas, ferramentas e técnicas e saídas desse processo estão ilustradas na Figura 2-

1. A Figura 2-2 ilustra o diagrama de fluxo de dados do processo. 

 
 

Figura 2-1. Identificar os Riscos: Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas 
Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, p. 409 
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Figura 2-2. Identificar os Riscos: Diagrama de Fluxo de Dados 
Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, p. 410 
 
 

Identificar os riscos considera os riscos individuais do projeto e as fontes de risco geral 
do projeto. Os participantes das atividades de identificação dos riscos podem incluir o gerente 
do projeto, membros da equipe do projeto, especialista em riscos de projeto (se atribuído), 
clientes, especialistas no assunto externos à equipe do projeto, usuários finais, outros gerentes 
de projeto, gerentes de operações, partes interessadas e especialistas em gerenciamento de 
riscos da organização.  

 
Embora, quase sempre, essas pessoas sejam os principais participantes na identificação 

dos riscos, todas as partes interessadas do projeto devem ser incentivadas a identificar os 
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riscos individuais do projeto. É especialmente importante envolver a equipe do projeto de 
modo que ela possa desenvolver e manter um sentido de propriedade e responsabilidade pelos 
riscos individuais identificados, o nível do risco geral do projeto e as respectivas ações de  
resposta aos riscos. 
 

Na descrição e registro de cada risco do projeto, deve-se usar um formato uniforme 
para as especificações dos riscos para garantir que cada risco seja compreendido claramente e 
sem equívocos a fim de apoiar a análise e o desenvolvimento de respostas eficazes aos riscos. 
Os responsáveis pelos riscos individuais do projeto podem ser denominados parte integrante 
do processo Identificar os Riscos e serão confirmados durante o processo de Realizar a  
Análise Qualitativa dos Riscos. 

 
As respostas preliminares aos riscos também podem ser identificadas e registradas, e  

serão revisadas e confirmadas como parte do processo Planejar as Respostas aos Riscos. 
Identificar os riscos é um processo iterativo, pois novos riscos podem surgir no decorrer do 
projeto, através de seu ciclo de vida e o nível de risco geral do projeto também pode mudar. 
As frequências de iteração e participação em cada ciclo de identificação dos riscos variam de 
acordo com a situação, e isto será definido no plano de gerenciamento dos riscos. 
 

Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos 

 
Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos é o processo de priorização de riscos 

individuais do projeto para análise ou ação posterior, através da avaliação de sua 
probabilidade e impacto de ocorrência, assim como outras características. 

 
O principal benefício deste processo é que concentra os esforços em riscos de alta 

prioridade. Este processo é realizado ao longo do projeto. As entradas, ferramentas e técnicas 
e saídas desse processo estão ilustradas na Figura 3-1. A Figura 3-2 ilustra o diagrama de 
fluxo de dados do processo. 
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Figura 3-1. Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos: Entradas, Ferramentas e Técnicas 
e Saídas 
Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, p. 419 

 
 
Figura 3-2. Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos: Diagrama de Fluxo de Dados 
Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, p. 420 
 

O processo Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos avalia a prioridade dos riscos 
individuais identificados do projeto utilizando as respectivas probabilidades de ocorrência e o 
impacto correspondente sobre os objetivos do projeto se os riscos ocorrerem e outros fatores.  
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Essas avaliações são subjetivas, pois baseiam-se em percepções do risco pela equipe 

do projeto e outras partes interessadas. Portanto, uma avaliação eficaz requer a identificação 
explícita e o gerenciamento das atitudes dos riscos dos participantes chave no processo 
Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos.  
 

A percepção do risco introduz a parcialidade na avaliação dos riscos identificados; por 
isso, é preciso estar atento para identificá-los e corrigi-los. Se um facilitador for usado para 
apoiar o processo Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos, resolver parcialidades é uma 
parte importante do papel do facilitador. Uma avaliação da qualidade das informações 
disponíveis sobre os riscos individuais do projeto também ajuda a esclarecer a avaliação da 
importância de cada risco para o projeto. 
 

O processo Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos estabelece as prioridades 
relativas dos riscos individuais do projeto para o processo Planejar as Respostas aos Riscos. 
Identifica um responsável que assumirá a responsabilidade por planejar uma resposta 
adequada ao risco e garantir que esta seja implementada.  

 
O processo Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos também estabelece as bases do 

processo Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos, se necessário. 
O processo Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos é realizado regularmente durante 

todo o ciclo de vida do projeto, como definido no plano de gerenciamento dos riscos. 
Frequentemente, em um ambiente de desenvolvimento ágil, o processo Realizar a Análise 
Qualitativa dos Riscos é feito antes do início de cada iteração. 
 

Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos 

 
Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos é o processo de analisar numericamente o 

efeito combinado dos riscos individuais identificados e outras fontes de incerteza nos 
objetivos gerais do projeto. 

 
 O principal benefício deste processo é que quantifica a exposição ao risco geral do 

projeto, e também pode fornecer informações quantitativas adicionais dos riscos para apoio do 
planejamento de respostas aos mesmos.  

 
Este processo não é necessário para todos os projetos, mas, quando usado, deve ser 

realizado ao longo de todo o projeto. As entradas e saídas deste processo estão ilustradas  
na Figura 4-1. A Figura 4-2 ilustra o diagrama de fluxo de dados do processo. 
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Figura 4-1. Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos: Entradas, Ferramentas e 
Técnicas e Saídas 
Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, p. 428 
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Figura 4-2. Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos: Diagrama de Fluxo de Dados 
Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, p. 429 
 

O processo Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos não é necessário para todos os 
projetos. Realizar uma análise robusta depende da disponibilidade de dados de alta qualidade 
sobre os riscos individuais do projeto e outras fontes de incerteza, bem como uma sólida linha 
de base subjacente do projeto para escopo, cronograma e custo. 

 
A análise quantitativa dos riscos geralmente requer software especializado e expertise 

no desenvolvimento e na interpretação dos modelos de riscos. Também consome tempo e 
custo adicionais. O uso da análise quantitativa de riscos de um projeto será especificado no 
plano de gerenciamento dos riscos do projeto. 

 
Provavelmente, é mais apropriado para projetos complexos ou de grande porte, 

projetos de importância estratégica, projetos para os quais se exige um requisito contratual ou 
ainda aqueles em que uma parte interessada o exija. A análise quantitativa de riscos é o único 
método confiável para avaliar o risco geral do projeto através da avaliação do efeito agregado 
de todos os riscos individuais do projeto e outras fontes de incerteza sobre os resultados do 
projeto. 
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O processo Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos usa informações sobre riscos 
individuais avaliados pelo processo Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos como tendo 
potencial significativo para afetar os objetivos do projeto. 

 
As saídas do processo Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos são usadas como 

entradas do processo Planejar as Respostas aos Riscos, especialmente na recomendação de 
respostas para o nível de risco geral do projeto e principais riscos individuais. Uma análise 
quantitativa de riscos também pode ser realizada após o processo Planejar as Respostas  
aos Riscos, para determinar a eficácia provável de respostas planejadas na redução da 
exposição geral de risco do projeto. 
 

Planejar as Respostas aos Riscos 

 
Planejar as Respostas aos Riscos é o processo de desenvolver alternativas, selecionar 

estratégias e acordar ações para lidar com a exposição geral aos riscos, e também tratar os 
riscos individuais do projeto. O principal benefício deste processo é que identifica formas 
apropriadas de abordar o risco geral e os riscos individuais do projeto. 

 
Este processo também aloca recursos e adiciona atividades em documentos do projeto 

e no plano de gerenciamento do projeto, conforme necessário. 
 
Este processo é realizado ao longo do projeto. As entradas, ferramentas e técnicas e 

saídas desse processo estão ilustradas na Figura 5-1. A Figura 5-2 ilustra o diagrama de fluxo 
de dados do processo. 
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Figura 5-1. Planejar as Respostas aos Riscos: Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas 
Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, p. 437 
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Figura 5-2. Planejar as Respostas aos Riscos: Diagrama de Fluxo de Dados 
Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, p. 438 
 

As respostas efetivas e apropriadas ao risco podem minimizar ameaças individuais, 
maximizar oportunidades individuais e reduzir a exposição geral ao risco do projeto.  

 
Respostas inadequadas ao risco podem ter o efeito inverso.  

 
Depois de os riscos terem sido identificados, analisados e priorizados, planos devem 

ser desenvolvidos pelo responsável indicado para resolução de cada risco individual que a 
equipe do projeto considere ser suficientemente importante pela ameaça que represente para 
os objetivos do projeto ou pela oportunidade que ofereça. 

 
O gerente do projeto também deveria analisar como responder apropriadamente ao 

nível atual do risco geral do projeto. 
 
As respostas planejadas devem ser adequadas à relevância do risco, ter eficácia de 

custos para atender ao desafio, serem realistas dentro do contexto do projeto, acordados por 
todas as partes envolvidas e ter um responsável designado.  

 
Em geral é necessário selecionar a melhor resposta ao risco entre as diversas opções 

possíveis. Para cada risco, deve-se selecionar a estratégia ou a mescla de estratégias com 
maior probabilidade de eficácia. Técnicas de tomada de decisão estruturadas podem ser 
usadas para escolher a resposta mais apropriada. Em projetos complexos ou de grande  
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porte, talvez seja apropriado usar um modelo matemático de otimização ou análise real de 
opções como base para uma análise econômica mais robusta das estratégias alternativas de 
resposta ao risco. 
 

Ações específicas são desenvolvidas para implementar a estratégia de resposta ao risco 
acordada, incluindo estratégias principais e alternativas, conforme necessário. Um plano de 
contingência (ou plano alternativo) pode ser desenvolvido para implementação, caso a 
estratégia selecionada se mostre ineficaz, em parte, ou caso ocorra um risco aceito. 

 
Os riscos secundários também devem ser identificados. Riscos secundários são riscos 

que surgem como resultado direto da implementação de uma resposta ao risco. Muitas vezes, 
é alocada uma reserva de contingência de tempo ou custo. Caso seja desenvolvida, ela deve 
incluir a identificação das condições que acionam o seu uso. 
 

Implementar Respostas aos Riscos 

 
Implementar Respostas aos Riscos é o processo de implementar planos acordados de 

resposta aos riscos. O principal benefício deste processo é a garantia de que as respostas 
acordadas aos riscos sejam executadas conforme planejado a fim de abordar a exposição ao 
risco geral do projeto, minimizar ameaças individuais e maximizar as oportunidades  
individuais do projeto. 
 

Este processo é realizado ao longo do projeto. As entradas, ferramentas e técnicas e 
saídas desse processo estão ilustradas na Figura 6-1. A Figura 6-2 ilustra o diagrama de fluxo 
de dados do processo. 
 
 

 
 
Figura 6-1. Implementar Respostas aos Riscos: Entradas, Ferramentas e Técnicas e 
Saídas 
Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, p. 449 
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Figura 6-2. Implementar Respostas aos Riscos: Diagrama de Fluxo de Dados 

Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, p. 449 

 
Devida atenção ao processo Implementar Respostas aos Riscos irá garantir que 

respostas acordadas são realmente executadas.  
 
Um problema comum com o Gerenciamento dos Riscos do Projeto é que as equipes do 

projeto empenham esforços para identificar e analisar riscos e desenvolver respostas e, em 
seguida, as respostas são acordadas e documentadas no registro e no relatório de riscos, mas 
nenhuma providência é tomada para gerenciar os riscos. 

 
Apenas se os responsáveis pelo risco empenharem o nível de esforço exigido para 

implementar as respostas acordadas é que a exposição geral ao risco do projeto e às ameaças e 
oportunidades individuais serão gerenciadas de modo proativo. 
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Monitorar os Riscos 

 
Monitorar os Riscos é o processo de monitoramento da implementação de planos 

acordados de resposta aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, identificação e 
análise dos novos riscos, e avaliação da eficácia do processo de riscos ao longo do projeto. 

 
O principal benefício deste processo é que habilita decisões do projeto  

com base em informações atuais sobre a exposição geral de risco e riscos individuais do 
projeto. 

Este processo é realizado ao longo do projeto. As entradas, ferramentas e técnicas e 
saídas desse processo estão ilustradas na Figura 7-1. A Figura 7-2 ilustra o diagrama de fluxo 
de dados do processo. 
 
 

 
 
Figura 7-1. Monitorar os Riscos: Entradas. Ferramentas e Técnicas e Saídas 
Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, p. 453 
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Figura 7-2. Monitorar os Riscos: Diagrama de Fluxo de Dados 
Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, p. 454 
 
 

Para garantir que a equipe do projeto e as partes interessadas chave estejam cientes do 
nível atual de exposição ao risco, o trabalho de projeto deve ser constantemente monitorado 
quanto a riscos individuais novos, alterados, defasados e para as mudanças no nível do risco 
geral do projeto pela aplicação do processo Monitorar os Riscos. 

 
O processo Monitorar os Riscos usa informações de desempenho geradas durante a 

execução do projeto para determinar se: 
 

 As respostas a riscos implementadas são efetivas, 
 

 O nível geral de risco do projeto sofreu alterações, 
 

 O status dos riscos individuais identificados do projeto sofreu alterações, 
 

 Surgiram novos riscos individuais do projeto, 
 

 A abordagem do gerenciamento dos riscos ainda é a apropriada, 
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 As premissas do projeto ainda são válidas, 

 
 As políticas e os procedimentos de gerenciamento dos riscos estão sendo seguidos, 

 
 As reservas de contingência para custos ou cronograma devem ser modificadas, e 

 
 A estratégia do projeto ainda é válida. 

 

Governança Corporativa 

 
Governança Corporativa é o conjunto de processos, pessoas, hábitos, políticas, leis,  

instituições etc. os quais afetam o modo como uma corporação é dirigida, administrada ou  
controlada.  
 

Tal conceito inclui, também, os diversos relacionamentos existentes entre as  
várias partes interessadas da empresa, bem como os objetivos em função dos quais a mesma é 
governada. Nesse cenário, tem-se que os principais atores são os acionistas, a gerência e o 
comitê diretor.  
 

Outras partes interessadas, no entanto, incluem os empregados, fornecedores, clientes, 
bancos e outros emprestadores de crédito, o governo e outras instituições regulatórias, o meio 
ambiente e a comunidade como um todo.  
 

Basicamente, a estrutura de governança corporativa da empresa é a responsável por 
estabelecer as regras e procedimentos de tomada de decisão com relação aos diferentes  
assuntos empresariais. É ela, também, que define os objetivos gerais da empresa, bem como  
os mecanismos de monitoramento e controle do desempenho a serem utilizados de modo a  
garantir que os mesmos sejam alcançados. 
 

Ou seja, tem-se que a governança corporativa é utilizada para se monitorar em que 
medida os resultados obtidos concordam com o planejado, assim como para motivar a 
organização a estar sempre mais amplamente informada, de modo a, prontamente, se manter 
ou alterar a atividade organizacional. Nesse sentido, pode-se dizer que a governança 
corporativa é o mecanismo por meio do qual os indivíduos são motivados a alinhar seus 
comportamentos ao que se espera de todos os participantes da empresa.  

 
A governança corporativa, no entanto, é um tópico de múltiplas facetas. Um de seus  

aspectos mais importantes lida com a questão da responsabilização e do dever fiduciário,  
essencialmente advogando a implementação de diretrizes e mecanismos de modo a garantir  
um bom comportamento e proteger os acionistas. Um outro foco chave é a visão da eficiência  
econômica, através da qual o sistema de governança corporativa deve otimizar os resultados  
econômicos, com uma forte ênfase no bem-estar dos sócios e acionistas. Há ainda outros  
lados da governança corporativa, como a visão das partes interessadas, a qual conclama mais  
atenção e responsabilidade a outros atores que não os acionistas, como, por exemplo, os  
empregados ou o meio ambiente.  
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Gradualmente, a partir da necessidade de financiamento para o crescimento e a 

expansão das empresas, e com a crescente utilização do mercado de capitais por meio de 
mecanismos diversos, como, por exemplo, a oferta pública de ações, ocorreu uma 
pulverização cada vez mais intensa do controle acionário das mesmas. Nesse sentido, tem-se  
que o papel de gestão deixou, gradativamente, de ser exercido pelo próprio dono da empresa,  
como costumava acontecer tradicionalmente, passando, com o tempo, para as mãos de um  
conjunto de gestores (o Comitê de Diretores ou, em inglês, The Board of Directors). Com  
essa mudança, e a partir da separação entre a propriedade e o controle em si, surge o chamado  
“conflito de agência”, ou seja, começam a surgir problemas relativos a conflitos de interesse,  
uma vez que, não necessariamente, os interesses desse comitê diretor se alinhavam aos 
interesses dos sócios e acionistas da empresa.  
 

Com isso, e sob a perspectiva da teoria da agência, surgiu a necessidade de se criar  
mecanismos eficientes, como, por exemplo, sistemas de monitoramento e incentivos, de modo  
a assegurar que o comportamento dos gestores e executivos estivesse sempre alinhado com os  
interesses dos acionistas, e visando, portanto, à citada eficiência econômica. Daí apareceram  
os modernos conceitos acerca da governança corporativa.  
 

Desse modo, é possível perceber que uma boa governança corporativa, em verdade,  
atua no sentido de permitir aos acionistas ou cotistas (proprietários) o governo estratégico de  
sua empresa e a efetiva monitoração da direção executiva. As principais ferramentas que  
garantem o controle da propriedade sobre a gestão são o Conselho de Administração, a  
Auditoria Independente e o Conselho Fiscal. Segundo o IBGC, “Governança Corporativa é o  
sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos  
entre Acionistas/Cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e  
Conselho Fiscal.  
 

As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o  
valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. 
 

A empresa que opta pelo caminho dessas boas práticas adota como linhas mestras a  
transparência, a constante prestação de contas (accountability) e a equidade. Para que essa  
tríade esteja presente, é preciso que o Conselho de Administração, que representa os  
acionistas e cotistas (proprietários do capital), estabeleça estratégias para a empresa, eleja  
responsavelmente a Diretoria, fiscalize e avalie o desempenho da gestão e escolha  
apropriadamente a auditoria independente. 
 

No entanto, nem sempre as empresas contam com conselheiros adequadamente 
qualificados para o cargo que exercem. Tal deficiência é a raiz da maioria dos problemas e 
fracassos nas empresas, na maior parte das vezes decorrentes de abusos de poder (do acionista 
controlador sobre os minoritários, da Diretoria sobre os acionistas  e  dos  administradores  
sobre  terceiros), de  erros  estratégicos  (resultado  da concentração de muito poder nas mãos 
de poucos ou de uma só pessoa, normalmente o executivo principal), ou de fraudes (atuação 
em conflito de interesses, uso de informação privilegiada em benefício próprio). 

 
Em resposta a esse cenário e, sobretudo, após a Crise Asiática de 1997 e a crise 

corporativa norte-americana de 2001-2002, o mundo assistiu, nos últimos anos, a uma 
retomada com força total do movimento de governança corporativa. 
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Sarbanes-Oxley (SOx) 

 
Em 2002, ocorreram nos Estados Unidos uma série de grandes escândalos  

corporativos, financeiros e contábeis, entre eles os envolvendo as empresas Enron, Tyco 
International, Peregrine Systems e WorldCom, os quais foram, entre uma série de efeitos 
desastrosos, responsáveis por pulverizar as economias pessoais de muitos americanos. Em 
resposta a isso, o governo americano, aos 30 de julho desse mesmo ano, aprovou uma  
controversa lei federal denominada Public Company Accounting Reform and Investor 
Protection Act of 2002, a qual ficou mais conhecida como Sarbanes-Oxley Act of 2002, ou 
simplesmente Lei Sarbanes-Oxley (SOx, Sarbox), em homenagem aos seus principais 
patrocinadores, o senador Paul Sarbanes e o deputado Michael G. Oxley.  

 
O intuito da SOx foi retomar e reforçar a confiança pública nas práticas de  

contabilidade e relatório das empresas americanas, fortemente abalada depois dos incidentes 
corporativos em questão. Tal feito, por sua vez, seria alcançado por meio de iniciativas de 
supervisão, regulação, inspeção e disciplina das empresas de contabilidade no seu papel de 
auditoras das companhias públicas, além da promoção de tópicos como a independência do 
auditor, a governança corporativa e uma maior divulgação dos relatórios financeiros das 
empresas. Além disso, a lei previa, também, multas de 1 a 5 milhões de dólares e penas de 
reclusão de 10 a 20 anos para os Presidentes (Chief Executive Officer – CEO) e Diretores 
Financeiros (Chief Financial Officer – CFO) das empresas.  
 

Nesse sentido, tem-se que a Sarbanes-Oxley realmente foi, em efeito, capaz de  
aperfeiçoar, e muito, os controles financeiros das empresas. Estima-se que as empresas  
americanas gastarão, aproximadamente, entre 2 a 5 milhões de dólares para a adequação de 
seus controles internos às exigências dessa lei.  
 

Uma das premissas da SOx é que as empresas demonstrem uma governança  
corporativa eficiente. Uma referência nessa área é o modelo de governança do COSO  
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 
http://www.coso.org), criado em 1985, por iniciativa da National Commission on Fraudulent 
Financial Reporting, para definir processos de controle interno para as empresas. 
 

O COSO define, por exemplo, que o controle interno é um processo e que o mesmo 
deve ser exercido por todos os níveis da empresa. Os processos, ainda, devem ser desenhados 
de modo a se atingir os seguintes objetivos: alcançar efetividade e eficiência na operação, 
prover confiabilidade aos relatórios financeiros e, por último, atender às leis e 
regulamentações dos órgãos públicos.  

 
Nesse contexto, a área de Tecnologia da Informação (T.I.) tem um papel 

preponderante, sobre o qual até mesmo o próprio COSO tece um comentário especial. A área 
de T.I. precisa cobrir todos os aspectos de segurança e controle das informações digitais da 
empresa, devendo desenhar processos de controle das aplicações de modo a assegurar a 
confiabilidade do sistema operacional, a veracidade dos dados de saída e a proteção de 
equipamentos e arquivos. 
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Para cumprir tais exigências, os Diretores de Informática (Chief Information Officer – 
CIO) devem rever todos os processos internos, cobrindo desde as metodologias de 
desenvolvimento de sistemas até as áreas de operação de computadores. Além disso, devem, 
também, promover nas áreas usuárias de seus recursos uma conscientização sobre aspectos 
fundamentais de segurança e cuidados gerais na manipulação das informações, sobretudo com 
relação a e-mails, compartilhamento de diretórios nos computadores, compartilhamento de 
senhas de acesso a aplicativos etc. Vários aspectos de engenharia social devem, ainda, ser 
reforçados para o pessoal de T.I., o qual, às vezes, não consegue determinar os riscos de 
segurança em suas próprias soluções.  

 
Para atender aos novos desafios da governança corporativa, as áreas de T.I. contam 

com alguns modelos de gestão que quando aplicados corretamente asseguram a conformidade 
com as melhores práticas de gerenciamento de processos e segurança da informação. É 
possível listar, por exemplo, o modelo CobiT (Control Objectives for Information and related 
Technology)  para  a  governança  de  T.I.,  a  biblioteca  ITIL  (Information  Technology 
Infrastructure Library) para a gestão de serviços de T.I., o instituto DRI (Disaster Recovery 
Institute International) para a especificação e operação de planos de continuidade dos 
negócios, a norma ISO 17799 (ou a BS-7799) para a gestão da segurança da informação, o 
SW-CMM  (Capability  Maturity  Model  for  Software)  como  modelo  de  gestão  para o 
desenvolvimento de software, entre outros.  
 

Apesar de o processo de adequação a esses padrões internacionais trazer um  
significativo custo extra às empresas, podendo significar, às vezes, certa perda de 
competitividade no mercado no curto prazo, tem-se que, por outro lado, no médio e no longo 
prazo tais controles passarão a ser um diferencial positivo para atrair novos investimentos e 
dar mais segurança aos acionistas. 
 
 

Governança dos Principais Ativos da Organização 

 
A partir da governança corporativa definida para a empresa como um todo, é preciso 

estabelecer os alicerces de uma série de outras governanças, relativas a cada um dos principais 
ativos da organização, e as quais devem estar alinhadas à primeira, mais geral. A Figura 8 a 
seguir ilustra melhor essa ideia. 

 
A parte superior da figura mostra os relacionamentos no conselho. A equipe executiva  

sênior, como agente do conselho, articula estratégias e comportamentos desejáveis para  
cumprir as determinações do mesmo. Tais comportamentos, que variam de empresa para  
empresa, incorporam a cultura e as crenças da organização, definidas e praticadas, além de  
através da estratégia, por meio de declarações de valor corporativo, missões institucionais,  
princípios de negócios, estruturas e rituais. Além disso, são esses comportamentos, e não as  
estratégias, que geram valor para a organização. São comportamentos desejáveis, por  
exemplo, reduzir o custo dos produtos para os clientes, criar mecanismos para compreender  
melhor as necessidades únicas de clientes individuais, transferir funcionários entre 
companhias para melhorar suas carreiras e ajudá-los a se identificar mais com a empresa etc.  
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E, em qualquer organização, deixar sempre bem claro quais são esses comportamentos 
é essencial para se ter uma governança efetiva.  

 
 
Figura 8. Governança Corporativa e dos principais ativos 
Fonte: Weill e Ross, 2006, p. 66 
 
 

A metade inferior do diagrama, por outro lado, identifica os seis ativos principais por  
meio dos quais as empresas concretizam suas estratégias e geram valor para o negócio, a 
saber:  
 
• Ativos humanos: pessoas, habilidades, planos de carreira, treinamento, relatórios, tutoria 
(mentoring), competências etc.;  
 
• Ativos financeiros: dinheiro, investimentos, passivo, fluxo de caixa, contas a receber etc.;  
 
• Ativos físicos: prédios, fábricas, equipamentos, manutenção, segurança, utilização etc.;  
 
• Ativos de PI: Propriedade Intelectual (PI), incluindo o know-how de produtos,  
serviços e processos devidamente patenteado, registrado ou embutido nas pessoas  
e sistemas da empresa;  
 
• Ativos de T.I. e informação: dados digitalizados, informações e conhecimentos  
sobre clientes, desempenho de processos, finanças, sistemas de informação etc.;  
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• Ativos de relacionamento: relações dentro da empresa, bem como relacionamentos, marca e 
reputação junto a clientes, fornecedores, unidades de negócio, órgãos reguladores, 
concorrentes, revendas autorizadas etc.  
 

Desse modo, tem-se que a equipe executiva sênior procura criar mecanismos para  
governar a utilização e a administração de cada um desses ativos, tanto independentemente  
quanto em conjunto. Entre esses mecanismos, podemos citar estruturas, processos, comitês,  
procedimentos e auditorias. 
 

Alguns são exclusivos de um dado ativo, como é o caso do comitê de arquitetura de 
T.I., ao passo que outros, por sua vez, cruzam e integram mais de um tipo de ativo, 
assegurando a sinergia entre os mesmos, como é o caso, por exemplo, do processo de 
aprovação de capital. Em geral, tem-se que os ativos financeiros e físicos são tipicamente os 
mais bem governados, sendo os ativos de T.I. e informação, por outro lado, os mais 
esquecidos.  

 
Na base da figura, estão os mecanismos utilizados na governança de cada um dos seis  

tipos de ativos. Nesse caso, tem-se que quantos mais ativos fizerem uso de mecanismos em  
comum, maior será a integração e a coordenação entre eles, maior será a geração de valor e,  
consequentemente, melhor será o desempenho da empresa. Alguns mecanismos, entretanto, 
sempre serão exclusivos de algum ativo específico, como, por exemplo, o comitê de auditoria 
para os ativos financeiros e o comitê de arquitetura de T.I. para os ativos de informação.  
 

Do exposto, pode-se perceber que a coordenação desses seis ativos principais de uma  
empresa não é uma tarefa nada fácil. Não apenas a criação de mecanismos de governança  
comuns entre os diferentes ativos aumentará a sua integração, como, também, o resultante  
menor número desses mecanismos, por sua vez, torná-los-á mais fáceis de comunicar e  
implementar.  
 

Nesse sentido, tem-se que a educação da equipe de alta gerência sobre a  
maneira como tais mecanismos se combinam e atuam a favor da empresa é uma tarefa  
essencial e constante para que se tenha uma governança corporativa efetiva.  
 

Governança de T.I. 

 
A Governança de T.I. (IT Governance, em inglês) pode ser definida como a 

especificação dos direitos decisórios e do framework de responsabilidades para estimular 
comportamentos desejáveis na utilização da T.I.. 
 

Tal definição visa a capturar tanto a sua simplicidade (direitos decisórios e 
responsabilidades) quanto a sua complexidade (comportamentos desejáveis, os quais diferem 
de empresa para empresa). A governança, antes de mais nada, determina quem 
 toma qual tipo de decisão. A administração, por sua vez, é o processo de tomar e 
implementar essas decisões. A governança, por exemplo, determina quem tem o direito de 
decidir sobre quanto a empresa investirá em T.I., ao passo que a administração determina a 
quantia a ser efetivamente investida num dado ano, bem como as áreas que receberão tal e tal 
investimento.  
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Este estabelecimento dos direitos decisórios e das responsabilidades pela T.I. é feito  
pela alta gerência da organização, com o intuito final de estimular os comportamentos  
desejáveis na empresa. Se o comportamento desejável envolver unidades de negócio 
independentes e empreendedoras, as decisões de investimento em T.I. caberão primariamente  
aos líderes dessas unidades. 
 

Por outro lado, se este comportamento envolver uma visão unificada da empresa por 
parte do cliente, com um único ponto de contato com o mesmo, um modelo mais centralizado 
de governança de investimento de T.I. será mais efetivo.  

 
Nesse mesmo sentido, tem-se que modelos mais centralizados de RH, bem como dos 

outros ativos principais, também ajudarão a criar um ponto único de contato com o cliente. Os 
problemas surgem, entretanto, quando há um desalinhamento entre o comportamento 
desejável e a governança.  

 
Uma Governança de T.I. eficaz deve tratar, basicamente, de três questões:  
 

1) Quais decisões devem ser tomadas para garantir a gestão e o uso eficazes de T.I.?  
 

2) Quem deve tomar essas decisões?  
 

3) Como essas decisões serão tomadas e monitoradas? 
 

Como resposta às duas primeiras, tem-se a Matriz de Arranjos de Governança, a qual  
identifica quais arquétipos de governança são utilizados na tomada de diferentes tipos de  
decisão na empresa (Tabela 1).  
 
 

 
 
 
Tabela 1. Matriz de Arranjos de Governança 
Fonte: elaboração do autor 
 

Na grade da Tabela 1, podemos perceber cinco importantes decisões de T.I., todas 
inter-relacionadas entre si:  
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• Princípios de T.I.: esclarecer o papel de negócio da T.I.;  
 
• Arquitetura de T.I.: definir os requisitos de integração e padronização;  
 
• Infraestrutura de T.I.: determinar serviços compartilhados e de suporte;  
 
• Necessidades de Aplicações de Negócio: especificar a necessidade comercial de aplicações 
de T.I. compradas ou desenvolvidas internamente;  
 
• Investimentos e Priorização de T.I.: escolher o quanto gastar e em quais iniciativas.  
 

Estas cinco decisões-chaves estão intimamente ligadas, requerendo vinculação,  
tipicamente da esquerda para a direita, para que haja uma governança eficaz. Os princípios de  
T.I., por exemplo, motivam a arquitetura, a qual leva à infraestrutura. Essa, por sua vez,  
habilita o desenvolvimento de aplicações com base nas necessidades do negócio,  
especificadas, frequentemente, pelos detentores dos processos comerciais. 
 

Finalmente, tem-se que o processo de investimentos e priorização de T.I., a seu turno, 
deve ser motivado por todos os fatores anteriores (princípios, arquitetura, infraestrutura e 
necessidades de aplicações).  

 
No entanto, tem-se que cada uma dessas decisões envolve, essencialmente, um  

conjunto único de questões e problemas a serem discutidos. Tipicamente, várias pessoas  
contribuem para o processo decisório, porém, ao final, apenas um ou alguns poucos  
indivíduos são responsáveis por tomar, efetivamente, cada uma dessas decisões. Nesse 
sentido, a Governança de T.I. envolve a definição de quem será responsável por tomá-las ou,  
então, contribuir para elas.  
 

As linhas da Tabela 1, por sua vez, estabelecem um conjunto de arquétipo 
s para especificar os direitos decisórios. Cada um desses arquétipos identifica o tipo de pessoa 
ou pessoas envolvidas em tomar a decisão de T.I. correspondente. A maioria das empresas, 
em verdade, utiliza para as cinco decisões uma variedade de arquétipos, listados a seguir:  
 
• Monarquia de Negócio: os altos gerentes;  
 
• Monarquia de T.I.: os especialistas em T.I.;  
 
• Feudalismo: cada unidade de negócio toma decisões independentes;  
 
• Federalismo: combinação entre o centro corporativo e as unidades de negócio, com ou sem o 
envolvimento do pessoal de T.I.;  
 
• Duopólio de T.I.: o grupo de T.I. e algum outro grupo (por exemplo, a alta gerência  
ou líderes das unidades de negócio);  
 
• Anarquia: tomada de decisões individual ou por pequenos grupos isoladamente.  

 
Por sua vez, a resposta à terceira pergunta, sobre como tomar e monitorar essas  

decisões, requer a formulação e a implementação de mecanismos de governança, como  
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comitês, funções e processos formais, de modo a harmonizar as ações individuais para agirem  
no mesmo sentido.  
 

De modo a se entender, projetar, comunicar e sustentar uma governança eficaz, pode-
se utilizar o framework de Governança de T.I. da Figura 9 abaixo:  
  
 

 
  
 Figura 9. Framework de Governança de T.I. 
Fonte: Weill e Ross, 2006, p. 82 
  
  

O framework demonstra a harmonização que deve haver entre a estratégia e 
organização da empresa, os diversos arranjos de governança (o de T.I. inclusive) e as metas 
de desempenho do negócio. Estes elementos são postos em prática, respectivamente, pela 
organização de T.I. e comportamentos desejáveis, por mecanismos de governança e por 
métricas e responsabilidades. 
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A Figura 10 ilustra a harmonia esperada entre a Governança Corporativa e a 
Governança de T.I., por exemplo.  
 
 

 
 
Figura 10. Harmonização esperada entre Governança Corporativa e de T.I. 
Fonte: JESUS, 2007, p. 09 
 
 

Além disso, também é necessário que haja uma harmonização entre a Governança de  
T.I. e as governanças dos outros ativos principais propriamente ditos (humanos, financeiros,  
físicos, de propriedade intelectual e de relacionamentos).  
 

Segundo o ITGI, “Governança de T.I. é uma estrutura de relacionamentos e processos 
que visa a garantir que a Tecnologia da Informação da organização sustente e estenda as suas 
estratégias, permitindo assim o alcance de suas metas e objetivos por meio da agregação de 
valor, enquanto se mantém o equilíbrio dos riscos versus o retorno sobre os investimentos e os 
processos de T.I.”.  
 

 
Assim sendo, tem-se que ela, inclusive conforme já foi dito, faz, na verdade, parte da  

governança corporativa da organização como um todo. 
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O propósito da governança de T.I. é direcionar os esforços de T.I. no sentido de alinhá-
los aos objetivos do negócio, tornando realidade os benefícios prometidos, explorando 
oportunidades e maximizando seus benefícios, utilizando os recursos de T.I. de maneira 
responsável, bem como gerenciando apropriadamente os riscos de T.I.. Nesse sentido, pode-se 
dizer que os objetivos gerais das atividades de governança de T.I. incluem a compreensão das 
questões relacionadas e da importância estratégica da T.I. para a organização, além da 
garantia de que a empresa pode sustentar suas operações no presente, bem como implementar 
as estratégias necessárias à manutenção de suas atividades no futuro. As práticas de 
governança de T.I., por sua vez, visam a assegurar que as expectativas com relação à T.I. 
sejam alcançadas, o desempenho da T.I. seja efetivamente medido, seus recursos sejam 
devidamente gerenciados e os riscos relacionados sejam mitigados.  
 

O processo de governança da T.I. é cíclico, conforme se pode perceber na Figura 4.  
Inicia-se a partir da definição de objetivos para a T.I. da organização, fornecendo-lhe assim 
um rumo inicial. Daí em diante, estabelece-se um loop contínuo: o desempenho é medido e  
comparado com os objetivos, o que resulta no redirecionamento das atividades, quando  
necessário, ou mesmo na readequação dos próprios objetivos, caso isso seja mais apropriado.  
Apesar de os objetivos serem, primariamente, responsabilidade do comitê diretor e as  
medições de desempenho, por seu turno, responsabilidade da gerência, é evidente que ambos 
devem estar sempre em harmonia, de modo que os objetivos sejam alcançáveis, assim como  
as medições realizadas, por outro lado, os representem corretamente. 

 
 
 
Figura 11. O processo de Governança de T.I. 
Fonte: Weill e Ross, 2006, p. 95 
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Em resposta à direção recebida, a função de T.I. precisa focar na realização de  
benefícios, aumentando a automação e tornando a organização mais efetiva, reduzindo os  
custos e tornando a empresa como um todo mais eficiente, bem como gerenciando riscos  
relativos à segurança, confiabilidade e conformidade.  
 

Atualmente, é impossível imaginar uma empresa sem uma forte área de sistemas de 
informação (SI) ou tecnologia da informação (T.I.) para manipular os dados operacionais e  
prover os executivos de informações gerenciais, de modo a facilitar suas tomadas de decisão.  
 

Hoje em dia, tem-se que a criação e manutenção de uma boa infraestrutura de T.I.,  
incluindo profissionais especializados, requer grandes investimentos. Não raro, entretanto, a 
alta direção da empresa impõe enormes restrições aos dispêndios em T.I. simplesmente por 
não compreender os reais benefícios fornecidos pelas diferentes tecnologias disponíveis. Por 
outro lado, a ausência ou insuficiência de investimentos em T.I., também, pode ser um fator 
determinante para o fracasso de um empreendimento nos competitivos mercados atuais.  
 

Esses problemas são agravados, ainda, pelo fato de alguns gestores de T.I. não 
possuírem a necessária habilidade para demonstrar à alta gerência os riscos ao negócio 
associados à escassez ou erros nos investimentos em T.I.. Para melhorar a análise de riscos e a 
consequente tomada de decisões, faz-se mister ter um processo estruturado de gerenciamento 
e controle das iniciativas de T.I. da empresa, de modo a garantir o retorno sobre os 
investimentos (ROI) e promover a melhoria contínua dos processos empresariais. Tal 
movimento ganhou força a partir da maior consolidação da Governança de T.I..  
 

Para muitas organizações, a informação e a tecnologia que suportam o negócio  
representam seus mais valiosos recursos. 

 
Além disso, num ambiente de negócios altamente competitivo e dinâmico como o 

atual, uma excelente habilidade gerencial é requerida a todo momento, na qual a T.I. deve 
fornecer subsídios para suportar as tomadas de decisão de forma rápida, constante e com 
custos cada vez mais baixos.  

 
Não existem dúvidas sobre o benefício da tecnologia aplicada aos negócios.  

Entretanto, para serem bem-sucedidas, as organizações devem compreender e controlar bem  
os riscos associados ao uso de qualquer nova tecnologia. Adicionalmente, devem garantir o  
devido controle e uma governança adequada sobre as informações e os sistemas que as criam,  
armazenam, manipulam e recuperam. Nesse sentido, um framework de governança de T.I., 
como é o caso do CobiT, pode ser uma ferramenta muito eficiente e um elemento crítico no 
auxílio e suporte do gerenciamento e controle das iniciativas de T.I. nas empresas.  
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Governança de Projetos de T.I. 

 
Um projeto é um empreendimento temporário, com data de início e fim, cujo objetivo  

é criar ou aperfeiçoar um produto ou serviço. Gerenciar um projeto é atuar de forma a atingir  
os objetivos propostos dentro de parâmetros de qualidade determinados, obedecendo a um  
planejamento prévio de recursos, como prazos (cronograma) e custos (orçamento). Ou seja,  
dadas as metas e as restrições de recursos e tempo, cabe ao gerente do projeto garantir que o  
mesmo atinja os objetivos propostos.  
 

A abordagem de gerenciamento de projetos está ganhando terreno por permitir um  
melhor uso dos recursos para se atingir objetivos bem definidos pela organização.  
Tudo começa com a definição dos colaboradores internos que integrarão a equipe de  
projeto. Este momento deve ser formalizado com um documento chamado Termo de Abertura  
do Projeto, ou Project Charter.  
 

A área de Tecnologia da Informação muda rapidamente e as organizações estão 
constantemente incorporando novos avanços tecnológicos para aumentar sua eficiência e 
reduzir custos. Usuários, administradores e gerentes da área de T.I. têm de garantir que as 
soluções de tecnologia utilizadas realmente sejam efetivas em incrementar os níveis de 
serviço entregues, bem como proporcionar os ganhos de custo e desempenho planejados. Para 
isso, o primeiro passo é direcionar o orçamento de T.I. para ações que realmente agreguem 
valor ao negócio. E isso é uma tarefa árdua, visto que é preciso ter algum mecanismo capaz de 
separar e priorizar as solicitações que estão, de um jeito ou de outro, alinhadas com os 
objetivos do negócio, daquelas que não estão, efetivamente, ligadas ao negócio.  
 

Em um projeto de T.I., a área responsável precisa gastar seus esforços com aquilo que  
realmente traz benefícios e agrega valor para o negócio. Nos dias de hoje, quando se fala em 
um profissional de T.I. de alto nível, é muito importante que, além dos conhecimentos 
técnicos obviamente necessários, o mesmo possua outras habilidades pessoais e profissionais 
mais específicas, como conhecimentos em gerenciamento de projetos e governança, por 
exemplo. É exatamente nesses quesitos que estão os resultados diferenciados que a empresa 
pode, possivelmente, vir a alcançar. 
 

Mas a grande dúvida paira sobre o que exatamente deve ser utilizado como ferramental 
para que a área de T.I. alcance altos níveis de produtividade, qualidade e controle.  
 

E a resposta a essa pergunta ainda não existe. Ao menos não de forma fácil, rápida e 
indolor.  

 
Isso porque, apesar de haver uma série de processos e metodologias à disposição, tem-

se que cada caso é um caso e, nesse sentido, aquilo que é bom para uma empresa pode não ser 
para outra e vice-versa. São necessários criteriosos estudos e análises para se tomar uma 
decisão acertada sobre a metodologia a ser utilizada.  
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Existe no mercado, atualmente, um conjunto bastante amplo de processos e  

metodologias disponíveis. Em nosso estudo, entretanto, iremos nos concentrar, sobretudo, em 
como abordagens tais como a Governança Corporativa, o CobiT e o PMBoK podem auxiliar 
os processos de Gerenciamento de Projetos específicos de Tecnologia da Informação.  
 
 

Control Objectives for Information and related Technology (CobiT)  

 
O CobiT (Control Objectives for Information and related Technology) nada mais é que 

um framework para a Governança de T.I., um guia com as melhores práticas para a gestão de 
T.I., formulado, mantido e recomendado por um comitê de especialistas denominado Instituto 
de Governança da Tecnologia da Informação (Information Technology Governance Institute – 
ITGI). Sua concepção foi baseada em diversos padrões mundiais de controle de sistemas de 
informação e de gestão de T.I., bem como em contribuições de um conjunto de empresas e 
organismos internacionais, como, por exemplo:  
 
• Padrões técnicos da International Organization for Standardization (ISO), das Nações 
Unidas (UN/EDIFACT) etc.;  
 
• Códigos de conduta emitidos pelo Conselho da Europa, pela Organização para a Cooperação 
e o Desenvolvimento Econômico (OECD), pela Information Systems Audit and Control 
Association (ISACA) etc.;  
 
• Critérios de qualificação para processos e sistemas de T.I., como ITSEC, TCSEC,  
ISO 9000, SPICE, TickIT etc.;  
 
• Padrões profissionais para controles internos e auditoria, tais como o do Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), IFAC, AICPA, CICA, 
ISACA, IIA, PCIE, GAO etc.;  
 
• Práticas e exigências de fóruns da indústria (ESF, I4), de plataformas recomendadas pelos 
governos (IBAG, NIST, DTI) etc.; 
 
• Exigências de indústrias emergentes como operações bancárias, comércio eletrônico e 
engenharia de software, entre outras.  
 

Sua primeira versão, voltada mais para a auditoria de T.I., surgiu em 1996, tendo sido  
elaborada pela Information Systems Audit and Control Foundation (ISACF), a qual, 
posteriormente, e em conjunto com a ISACA, formou o IT Governance Institute 
 (ITGI), com o intuito de fomentar o entendimento e a adoção dos princípios de Governança 
de T.I. nas organizações. 
 

Esta primeira publicação teve um maior enfoque na análise, controle e auditoria dos 
sistemas de informação. A segunda edição, em 1998, veio ampliar a base disponível de 
recursos, com a adição de um guia prático de implementação e execução. Desde então, o 
CobiT vem sendo mantido pelo ITGI, o qual tem constantemente promovido a sua melhoria 
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por meio do acréscimo e adaptação de outros padrões técnicos, profissionais e regulatórios 
existentes e emergentes. Ao longo dos anos, o framework do CobiT sofreu uma gradual e 
natural evolução, passando a focar, cada vez mais, questões e aspectos mais estratégicos da 
gestão e da governança da T.I. nas organizações. A edição atual (CobiT 4.0, 2005), por 
exemplo, introduz as recomendações de gerenciamento de ambientes de T.I. dentro do modelo 
de maturidade da governança. Uma lustração dessas mudanças e acréscimos pode ser vista na 
Figura 12. 
 
 

 
 

Figura 12. Evolução do CobiT desde 1996 até a última edição em 2005 
Fonte: JESUS, 2007, p. 17 

 
 
Esta evolução da abordagem do CobiT, por sua vez, aconteceu de modo a acompanhar 

a própria evolução da maturidade dos departamentos de T.I. ocorrida ao longo dos últimos 
anos, os quais passaram, gradativamente, de simples provedores de tecnologia para as 
organizações, atuando tão somente na gestão da infraestrutura de T.I. e seus aspectos mais 
técnicos, a parceiros estratégicos das empresas nas quais estão situados, promovendo a 
governança estratégica da T.I. e alinhando-a às metas e objetivos do negócio. A Figura 13 
ilustra perfeitamente essa evolução. 
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Figura 13. Evolução da maturidade da T.I. ao longo dos últimos anos 
Fonte: JESUS, 2007, p. 10 
 

O CobiT inclui diversos recursos de modo a atuar como um modelo de referência para 
a gestão da T.I., tais como um sumário executivo, um framework propriamente dito, objetivos 
de controle, mapas de auditoria, um conjunto de ferramentas de implementação e, 
principalmente, um guia com técnicas de gerenciamento. As práticas de gestão constantes no 
CobiT, as quais ajudam a otimizar os investimentos de T.I., bem como fornecem métricas 
para a avaliação dos resultados, são recomendadas tanto por peritos em gestão de T.I. quanto 
por instituições independentes.  

 
O CobiT, ainda, independe das plataformas de T.I. adotadas na empresa, assim como 

independe do tipo de negócio e do valor e participação que a tecnologia da informação 
apresenta na cadeia produtiva da organização.  
 

O CobiT, além disso, é orientado ao negócio. Fornece informações detalhadas para o  
gerenciamento de processos baseados nos objetivos do negócio. O CobiT foi projetado para  
auxiliar três públicos distintos:  
 
• Gerentes, que necessitam avaliar os riscos e controlar os investimentos de T.I. da  
organização;  
 
• Usuários, que precisam ter garantias de que os serviços de T.I., dos quais dependem  
seus produtos e serviços para os clientes internos e externos, estão sendo bem  
gerenciados;  
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• Auditores, que podem apoiar-se nas recomendações do CobiT para avaliar o nível atual da 
gestão de T.I., bem como aconselhar o controle interno da organização.  
 

O CobiT está intimamente ligado aos processos de negócio da organização. Seu 
propósito é o de prover uma melhoria do desempenho da T.I., em atendimento às metas e 
objetivos estratégicos da organização como um todo, a partir da comunicação entre os 
processos de T.I. e esses objetivos. 

 
Para isso, o CobiT procura alinhar os objetivos do negócio a uma série de objetivos de 

controle de T.I., os quais representam os resultados e propósitos que se espera obter e 
correspondem a cada um dos seus processos constituintes. Esses objetivos de alto nível, 
definidos de uma forma orientada a processos, são, por sua vez, alcançados por meio da 
implementação de procedimentos e mecanismos de controle para as atividades específicas de 
T.I..  

 
Os mapas de controle fornecidos pelo CobiT auxiliam os gerentes e auditores a manter 

controles suficientes de modo a garantir o acompanhamento das iniciativas de T.I. e  
recomendar a implementação de novas práticas, caso necessário. O ponto central é o 
gerenciamento da informação com os recursos de T.I. para garantir o negócio da organização.  
 
 

O CobiT e a Governança de T.I. 

 
Em uma era na qual os negócios dependem cada vez mais fortemente dos meios  

eletrônicos e da tecnologia, as organizações devem demonstrar controles crescentes com  
relação a tais aspectos, sobretudo no que tange à questão da segurança. Cada organização  
deve não somente compreender muito bem os aspectos que afetam o seu próprio desempenho  
e o dos concorrentes, como, também, acompanhar e medir o seu progresso ao longo do tempo.  
 

Nesse sentido, tem-se que o benchmarking com outras organizações deve fazer parte 
da estratégia das empresas para conseguir uma melhor competitividade em T.I..  
 

Isso posto, tem-se que as recomendações de gerenciamento propostas pelo  
Framework do CobiT suportam a governança de T.I., no sentido que procuram garantir que a 
T.I. esteja sempre alinhada ao negócio, alavancando o mesmo e maximizando benefícios, bem 
como assegurar que os recursos de T.I. sejam usados de maneira responsável e que os riscos 
sejam apropriadamente gerenciados. Pode-se dizer que o CobiT, em verdade, auxilia os 
gerentes de T.I. no cumprimento de seus objetivos e no alinhamento destes com os objetivos 
estratégicos da organização como um todo.  
 

De modo a suportar e promover a Governança de T.I., o CobiT atua, basicamente, em  
cinco frentes, retratadas na Figura 14 e explicadas a seguir:  
 
• Alinhamento Estratégico: foca na garantia de que os planos e operações de negócios e da 
T.I. estão realmente alinhados entre si, bem como na definição, manutenção e validação da 
proposição de valor da T.I.;  
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• Entrega de Valor: executa a proposição de valor durante o ciclo de entrega do produto, 
assegurando que a T.I. forneça os benefícios esperados com relação à estratégia, bem como 
promovendo a otimização de custos e provando o valor intrínseco da T.I.; 
  
• Gerenciamento de Recursos: cuida da otimização dos investimentos, bem como do 
adequado gerenciamento dos recursos de T.I. críticos (aplicações, informação, infraestrutura e 
pessoas);  
 
• Gerenciamento dos Riscos: preocupa-se com o grau de conhecimento dos riscos por parte 
dos funcionários seniores, com uma definição clara do apetite por riscos da empresa, com a 
perfeita compreensão dos requisitos de conformidade, com a transparência na comunicação 
dos riscos mais significativos e com a atribuição de responsabilidades de gerenciamento de 
riscos dentro da organização;  
 
• Medição do Desempenho: rastreia e monitora a implementação da estratégia, a conclusão do 
projeto, a utilização de recursos, o desempenho do processo e a entrega do serviço, por meio 
da utilização, por exemplo, de balanced scorecards, os quais traduzem a estratégia em ações, 
de modo a permitir o alcance dos objetivos propostos. 
 

 

Figura 14. As cinco áreas de foco do CobiT na promoção da Governança de T.I. 
Fonte: JESUS, 2007, p. 20 
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Dessas cinco áreas principais, tem-se que a medição do desempenho é simplesmente 
essencial na promoção da governança de T.I.. Ela inclui o estabelecimento e o monitoramento 
de objetivos mensuráveis a respeito do que os processos de T.I. precisam efetivamente 
entregar (ou seja, as suas saídas), bem como de como eles devem realizar essa entrega (sua 
capacidade e desempenho).  

 
A falta de transparência nos custos, valor e riscos da T.I. é um dos mais importantes 

desencadeadores da implementação da governança de T.I. nas empresas e, nesse  
sentido, tem-se que, apesar de as outras áreas de foco do CobiT também contribuírem, a  
medição do desempenho é a responsável primária pelo atingimento dessa transparência.  
 

Em resumo, pode-se dizer que as diretrizes de gerenciamento do CobiT focam 
principalmente na gerência pelo desempenho, usando os princípios do Balanced Scorecard 
(BSC). Seus indicadores chave identificam e medem os resultados dos processos, avaliando 
tanto o desempenho quanto o alinhamento destes com os objetivos de negócio da organização.  
 

O CobiT é composto, basicamente, pelos componentes representados na Figura 8.  
Todos esses componentes se inter-relacionam, conforme ilustrado, provendo suporte para as  
necessidades de governança, gerenciamento, controle e auditoria de suas diferentes 
audiências.  
 

O framework do CobiT, bem como as suas diversas ferramentas de suporte, permite 
aos gerentes não apenas determinar adequadamente um conjunto de requisitos de controle, 
questões técnicas e riscos do negócio, mas também comunicar, efetivamente, este nível de 
controle às partes interessadas. 

 
Nesse sentido, tem-se que o CobiT propicia o desenvolvimento de políticas claras e de 

boas práticas no que tange ao controle da T.I. nas organizações. Além disso, ele também é 
mantido continuamente atualizado e harmonizado com outros padrões do mercado. Desse 
modo, o CobiT acabou se tornando um integrador das melhores práticas de T.I., bem como 
um framework “guarda-chuva” para a governança de T.I., o qual auxilia no entendimento e 
gerenciamento dos riscos, assim como dos benefícios associados à tecnologia da informação.  

 
A estrutura dos processos do CobiT, além da sua abordagem de alto nível orientada ao 

negócio, fornece uma visão fim-a-fim da Tecnologia da Informação na organização como um 
todo e das decisões que precisam ser tomadas com relação a esta, suportando fortemente, 
assim, a governança de T.I.. 
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Figura 15. Os cinco componentes do CobiT e seus inter-relacionamentos 
Fonte: ITGI, 2005, p. 09 

 
O framework do CobiT foi criado tendo por características principais o fato de ser 

focado no negócio, orientado a processos, baseado em controles e direcionado por métricas. 
 

Gerenciamento de Projetos de T.I.  

 
Apesar de apresentar várias características e metodologias próprias, como, por 

exemplo, a Linguagem de Modelagem Unificada (Unified Modeling Language – UML) e o 
Processo Unificado da Rational (Rational Unified Process – RUP), os projetos de Tecnologia 
da Informação (T.I.), em verdade, podem ser normalmente tratados como qualquer outro 
projeto.  
 

Nesse sentido, tem-se que o Gerenciamento de Projetos de T.I. também cobre, 
igualmente, os cinco grupos de processos e as nove Áreas do Conhecimento do 
Gerenciamento de Projetos segundo o PMI, sendo, apenas, mais específico na sua abordagem 
e em suas práticas.  
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A partir da visão conceitual ilustrada na Figura 16, é possível se ter uma ideia bastante 
clara do contexto em que se encontra o Gerenciamento de Projetos de T.I. frente ao 
Gerenciamento de Projetos, este mais geral e abrangente. 
 

 

Figura 16. Comparação Gerenciamento de Projetos x Gerenciamento de Projetos de T.I. 
Fonte: elaboração do autor 
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2. CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi buscar um melhor entendimento primeiro ao que são riscos, sua 

base histórica, bem como eles podem afetar os projetos e como podem ser gerenciados de forma 

a causar o menor impacto possível, utilizando as metodologias de acordo com o Guia PMBoK, 

do PMI, suportando e complementando o CobiT, com foco na área de T.I.. 
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