
 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

MARCONI MAGALHÃES MENDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DE RISCOS EM PROJETOS DE 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2017  



 

MARCONI MAGALHÃES MENDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DE RISCOS EM PROJETOS DE 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento de 

Tecnologia, Área de Concentração GTT 

(Geração e Transferência de Tecnologia), 

do Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento, em parceria com o 

Instituto de Engenharia do Paraná, como 

parte das exigências para a obtenção do 

título de Mestre em Desenvolvimento de 

Tecnologia. 

 

Orientador: Prof. Dr. Renato de Arruda 

Penteado Neto 

Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Viviane 

Vasconcellos Ferreira Grubisic 

 

 

 

 

CURITIBA 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus, autor da minha fé, por ter proporcionado esta oportunidade e a 

capacitação necessária para concluir este trabalho. 

 

Em especial à Eunice, minha amada e querida esposa, maior incentivadora, que 

proporcionou todas as condições para a concretização deste meu sonho. 

 

Aos meus filhos, Pedro Henrique e Débora, pelo incentivo, carinho, compreensão e 

paciência com as minhas ausências. 

 

À minha família pelo apoio incondicional concedido até aqui. 

 

Agradeço ao Professor Dr. Renato de Arruda Penteado Neto por ter confiado na 

minha capacidade e pela sua dedicação e comprometimento na orientação deste 

trabalho. 

 

À Professora Dr.ª Viviane Vasconcellos Ferreira Grubisic pela disponibilidade e 

apoio na coorientação desta dissertação. 

 

Aos professores do programa de mestrado do Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento que, de forma generosa, compartilharam seu conhecimento ao 

longo do curso. 

 

Aos colegas da divisão de tecnologia da Telefônica | Vivo que contribuíram, de forma 

significativa, com suas dicas e sugestões para a realização deste trabalho. 

 

Enfim, a todos aqueles que, de alguma forma, colaboraram para a conquista deste 

objetivo. 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

A inovação é, atualmente, um dos principais diferenciais competitivos das empresas 
de todo o mundo. Em um contexto de economia globalizada e competição acirrada, 
é necessário que as empresas identifiquem novas estratégias de atuação para se 
adaptarem a esta realidade. Porém, inovar não é algo simples. Projetos de inovação 
são caracterizados por incertezas e possuem um elevado grau de insucesso. Por 
esses motivos precisam ser gerenciados de forma adequada, sem causar prejuízos 
à criatividade e à agilidade, que são fundamentais para o sucesso do projeto. 
Entretanto, em uma parte considerável dos projetos de inovação tecnológica, as 
atividades relacionadas à avaliação de riscos, que poderiam minimizar os impactos 
negativos ao projeto, não são priorizadas e, em muitos casos, sequer realizadas. 
Além disso, ao analisar a literatura e pesquisas na área de gerenciamento de 
projetos, verifica-se que existem poucos referenciais metodológicos aplicados à 
gestão de riscos em projetos de inovação. Este trabalho tem como objetivo 
apresentar uma proposta de método para a avaliação de riscos em projetos de 
inovação tecnológica, em uma operadora de telecomunicações brasileira, a fim de 
melhorar os indicadores de sucesso dessa categoria de projetos. O método para a 
avaliação de riscos proposto neste trabalho é resultado das experiências vividas no 
Laboratório de Inovações Tecnológicas (LIT) da operadora e da composição das 
melhores práticas de gerenciamento de projetos, preconizadas pelo Project 
Management Institute (PMI) e por instituições que difundem o Gerenciamento Ágil de 
Projetos (GAP), mais especificamente o padrão SCRUM, adotado neste trabalho. Os 
padrões difundidos por essas instituições são amplamente utilizados nas mais 
diversas organizações. O diferencial do método proposto é a avaliação dos riscos 
em duas etapas, sendo a primeira realizada na fase inicial do projeto, cujo foco é o 
desenvolvimento do conceito e do projeto preliminar, a fim de avaliar sua viabilidade 
técnica. A segunda etapa de avaliação dos riscos é realizada em um estágio mais 
avançado, no início da fase de implantação do projeto. Seu objetivo é refinar a 
avaliação realizada inicialmente. Nas duas etapas a equipe do LIT utiliza os 
instrumentos de gestão do SCRUM e a ferramenta FMEA (Failure Mode and Effect 
Analysis), com adaptações desenvolvidas ao longo da presente pesquisa. Ambos 
são a base para a avaliação dos riscos do projeto. A fim de exemplificar a utilização 
do método proposto, e também avaliar e comprovar a sua eficácia, o mesmo foi 
empregado, pela equipe do laboratório da companhia, no gerenciamento de alguns 
de seus projetos de inovação. São apresentados resultados comparativos das 
situações antes e depois da aplicação do método, para constatar a sua utilidade. 
Nesse sentido, pode-se concluir que houve um ganho considerável de produtividade, 
pois desde a implantação do método no LIT, o número de provas de conceito 
realizadas e protótipos desenvolvidos pela equipe, mais que duplicou, considerando 
o cenário de um ano. Além disso, a qualidade dos protótipos e provas de conceito 
apresentou melhora significativa, resultado da adoção de ferramentas para a 
avaliação de riscos, principalmente da FMEA. 
 
Palavras-chave: Avaliação de riscos. Inovação tecnológica. FMEA. SCRUM. 
 
 



 

  



 

ABSTRACT 
 
Innovation is currently one of the main competitive differential of companies around 
the world. In a context of globalized economy and fierce competition, companies 
need to identify new strategies to adapt to this new reality. However innovating is not 
something simple. Innovation projects are characterized by uncertainties and have a 
high level of failure. For these reasons, they need to be managed properly, without 
harming the creativity and agility, which are fundamental for the project success. On 
the other hand, in a considerable amount of the technological innovation projects, the 
activities related to risk assessment which could minimize the negative impacts to the 
projects, are not prioritized and, in many cases, not even carried out. In addition, 
when analyzing literature and researches in the area of project management, there 
are few methodological references applied to risk management in innovation 
projects. This study aims to present a proposal for a method for risk assessment in 
technological innovation projects, in a Brazilian telecommunications operator, in 
order to improve the indicators of success of this category of projects. The method for 
risk assessment proposed in this paper is a result of the experiences of the 
operator's technological innovations laboratory and the composition of the best 
project management practices recommended by the Project Management Institute 
(PMI) and by institutions that disseminate the agile project management, more 
specifically the SCRUM standard, adopted in this work. The standards disseminated 
by these institutions are widely used in many different organizations. The present 
method considers the risk assessment in two stages, the first one being carried out in 
the initial phase of the project, which focuses on the development of the concept and 
preliminary design, in order to assess its technical feasibility. The second stage of 
risk assessment is carried out at a later stage, early in the project implementation 
phase, and its goal is to refine the assessment initially undertaken. In both steps, the 
laboratory team uses the SCRUM management tools and also some adaptations of 
the FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) tool, developed throughout this 
research, which are the basis for the evaluation of project risks. In order to evaluate 
and prove the effectiveness of the method developed during this research, and also 
to exemplify its use, it was employed by the company's laboratory team in the 
management of some of its innovation projects. Comparative results are presented of 
the situations before and after the application of the method, in order to prove the 
effectiveness of its application. In this sense, it can be concluded that there was a 
considerable gain in productivity, since the implementation of the method in the 
laboratory, the number of concept tests performed and prototypes developed by the 
team, more than doubled, considering the scenario of one year. In addition, the 
quality of the prototypes and proofs of concept presented a significant improvement, 
resulting from the adoption of tools for risk assessment, specifically the FMEA. 
 
Keywords: Risk management. Technologic innovation. FMEA. SCRUM. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTO 

 

Estudos recentes sobre competitividade e inovação, elaborados por 

organizações internacionais, mostram que o Brasil está, sistematicamente, perdendo 

posições em todos os rankings gerados por essas instituições, o que é 

extremamente prejudicial para o desenvolvimento do país. 

A última edição do estudo denominado World Competitiveness Yearbook, 

publicado pelo International Institute for Management Development (IMD), revela que 

o país perdeu 15 posições no ranking mundial de competitividade desde 2012, como 

pode ser observado na FIGURA 1. Atualmente o Brasil ocupa a 61ª posição de um 

total de 63 nações (INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT 

DEVELOPMENT – IMD, 2017). 

 

FIGURA 1 – POSIÇÃO DO BRASIL NO COMPARATIVO DE COMPETITIVIDADE 
MUNDIAL PUBLICADO PELO IMD 

 
Fonte: Adaptado de IMD (2017) 

 

Outro levantamento da competitividade global, desta vez realizado pelo 

World Economic Forum, mostra que o Brasil perdeu trinta e duas posições entre 

2012 e 2017, vinte e três apenas nos últimos três anos de análise, e atualmente 

ocupa a 80ª posição, em um comparativo composto por 138 países, como pode ser 

observado na FIGURA 2. Em comparação com os países que compõem o grupo 

BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), o Brasil ocupa a última posição 

(WORLD ECONOMIC FORUM, 2016). 
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FIGURA 2 – POSIÇÃO DO BRASIL NO LEVANTAMENTO ANUAL DE 
COMPETITIVIDADE FEITO PELO WORLD ECONOMIC FORUM 

 
Fonte: Adaptado de World Economic Forum (2017) 

 

A perda de competitividade do Brasil no cenário mundial gera consequências 

altamente danosas para o país em vários aspectos, como, por exemplo, econômico, 

técnico-científico e social. 

Um dos motivos para a queda dos indicadores de competitividade do Brasil é 

a falta de um ambiente propício à inovação (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2016). Um 

levantamento anual sobre inovação, conduzido pela Cornell University, em parceria 

com INSEAD e WIPO (World Intellectual Property Organization), revela que o país 

caiu 22 posições no período entre 2011 e 2017, entre os países pesquisados, como 

apresentado na FIGURA 3 (CORNELL UNIVERSITY, INSEAD and WIPO, 2017). 

 

FIGURA 3 - POSIÇÃO DO BRASIL NA PESQUISA SOBRE INOVAÇÃO 
REALIZADA PELA JOHNSON CORNELL UNIVERSITY 

 
Fonte: Adaptado de Cornell University; Insead; WIPO (2017) 
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A empresa norte americana Bloomberg publicou seu estudo anual sobre 

inovação, que analisa fatores considerados fundamentais para a construção de um 

cenário favorável à inovação, tais como intensidade de P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento), produtividade, depósito de patentes, número de pesquisadores, 

dentre outros, e o Brasil ocupa as últimas posições no levantamento composto por 

50 países (BLOOMBERG, 2017), como indicado na FIGURA 4. 

  

FIGURA 4 - POSIÇÃO DO BRASIL NO LEVANTAMENTO SOBRE INOVAÇÃO 
REALIZADO PELA BLOOMBERG 

 
Fonte: Adaptado de Bloomberg (2017) 

 

Os estudos apresentados anteriormente revelam que existe uma estreita 

relação entre competitividade e inovação. Analisando os países que compõem esses 

estudos, é possível verificar que os mais competitivos ocupam os primeiros lugares 

nos levantamentos sobre inovação (FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2016). 

Diante desta realidade, é imprescindível que o governo e as corporações 

brasileiras identifiquem alternativas para reverter esse quadro, sob a pena de 

sucumbirem à concorrência imposta por outros países e multinacionais. No caso das 

empresas, é preciso inovar se quiserem sobreviver em um mercado cada vez mais 

globalizado (MENDES; PENTEADO NETO, 2017). 

Projetos de inovação tecnológica possuem muitas semelhanças com outras 

modalidades de projetos, porém são caracterizados por um elevado grau de 

incerteza e, consequentemente, por uma alta taxa de insucesso (BOWERS; 

KHORAKIAN, 2014). 
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Devido essas características, é fundamental que as empresas adotem 

mecanismos e ferramentas de avaliação dos riscos inerentes aos projetos de 

inovação, que são essenciais para a sua prevenção ou mesmo mitigação, no âmbito 

de suas organizações. 

Neste contexto, observa-se nos últimos anos que a gestão de risco tem sido 

uma das principais preocupações dos executivos e profissionais envolvidos com 

projetos, especialmente após a crise financeira que abalou o mundo em 2008 

(RABECHINI JUNIOR; CARVALHO, 2013). 

O presente trabalho propõe um método para avaliação dos riscos em 

projetos de inovação tecnológica e, posteriormente apresenta uma avaliação dos 

impactos da sua utilização em projetos do Laboratório de Inovações Tecnológicas 

(LIT) de uma empresa brasileira de telecomunicações, onde a inovação é vital para 

consolidar e expandir sua participação no mercado. 

Esta iniciativa é motivada pela necessidade de aumentar a produtividade e a 

qualidade das prospecções tecnológicas realizadas pela equipe do LIT, composta 

por oito profissionais, cujo objetivo primário é o desenvolvimento de protótipos e 

provas de conceito de novas tecnologias. 

A aplicação do método apresentado neste estudo não deve se limitar às 

empresas do setor de telecomunicações. Ela pode ser utilizada de forma mais 

abrangente, em projetos de inovação tecnológica de empresas dos mais diversos 

segmentos. 

 

1.2.  OBJETIVOS 

  

1.2.1. Objetivo geral 

 

Propor um método para avaliação de riscos em projetos de inovação 

tecnológica, a partir das melhores práticas de gestão de projetos, a fim de melhorar 

indicadores fundamentais de um projeto dessa natureza. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Implementar adaptações na utilização do padrão SCRUM e também nas 

ferramentas por ele preconizadas, visando sua aplicação no método de 

avaliação de riscos. 

 Realizar modificações na ferramenta FMEA para serem utilizadas na 

identificação e classificação de riscos dos projetos de inovação tecnológica, 

desenvolvidos no âmbito do LIT. 

 Aplicar e validar o método de avaliação de riscos em projetos de inovação 

tecnológica, por meio de estudos de caso no LIT. 

 Realizar uma pesquisa com membros do LIT para avaliar a aplicabilidade e a 

efetividade do método de avaliação de riscos proposto. 

 

1.3.  JUSTIFICATIVA 

 

Um estudo recente publicado pelo IDC – International Data Corporation 

(2016), principal provedor global de serviços de consultoria e inteligência de 

mercado, para os mercados de tecnologia da informação, telecomunicações e 

tecnologia de consumo, revela que, em 2018, 70% das iniciativas de inovação, 

relacionadas à transformação digital, falharão devido a questões relacionadas à 

colaboração e integração de equipes, terceirização e gestão de projetos. 

Isto se deve a limitações relacionadas à integração de sistemas e 

plataformas, colaboração entre equipes de trabalho e fornecedores, terceirização ou 

gerenciamento de projetos (INTERNATIONAL DATA CORPORATION – IDC, 2016). 

Segundo Epstein (2002), 35% dos produtos lançados falham 

comercialmente e, aproximadamente 45% do total das despesas relacionadas aos 

novos produtos, são alocadas para projetos malsucedidos. 

Uma das principais causas desse elevado porcentual de falha é a incerteza, 

que sempre está presente nesse tipo de projeto (BOWERS; KHORAKIAN, 2014). 

Adicionalmente, a falta de uma gestão mais efetiva do projeto, em especial dos 

riscos a eles associados, contribui para piorar a situação. Esta realidade traz 

consequências prejudicais às corporações de todo o mundo, especialmente no 

quesito competitividade. 
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Em todo projeto de inovação, como, por exemplo, o desenvolvimento de um 

novo produto, o grau de incerteza é maior em suas fases iniciais, quando se tem 

pouca informação sobre a sua viabilidade, como pode ser observado na FIGURA 5. 

Por isso, nesse momento, é importante se ter uma visão geral do ciclo de 

desenvolvimento do produto e do grau de incerteza associado a cada etapa do seu 

ciclo de vida. 

Por demandarem um tempo maior para o seu desenvolvimento, testes e 

validação, os projetos de inovação estão mais suscetíveis a ocorrência de riscos, em 

especial aqueles relacionados a investimentos e retorno financeiro (FERNANDES; 

BRANDÃO, 2016), por isso é de suma importância avaliá-los desde o início. 

 
FIGURA 5 - GRAU DE INCERTEZA NO CICLO DE DESENVOLVIMENTO 

 
Fonte: Fernandes; Brandão (2016) 

 

Outro motivo para avaliar os riscos logo no início do projeto é o custo das 

mudanças e correções. Segundo o Guia PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge), em sua 6ª edição, PMI (2017), o custo para realizar uma alteração no 

projeto é muito menor nas etapas iniciais, quando a quantidade de trabalho 

concluído é pequena, como apresentado na FIGURA 6. 
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FIGURA 6 - CUSTO DAS MUDANÇAS DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO 

 
Fonte: PMI (2017) 

Diante da relevância das informações apresentadas, verifica-se que a gestão 

de riscos em projetos de inovação tecnológica deve ser cada vez mais difundida e 

adotada por empresas e instituições de todo o mundo. 

 

1.4.  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação é constituída por seis capítulos. O primeiro deles 

apresenta a situação do Brasil em rankings globais sobre competitividade e 

inovação, elaborados por renomadas instituições de pesquisa, e uma breve 

introdução ao tema avaliação de riscos em projetos de inovação. Este capítulo 

também é dedicado à apresentação do objetivo geral deste trabalho, seus objetivos 

específicos e das justificativas que motivam a pesquisa, bem como o 

desenvolvimento do presente documento. 

O segundo capítulo é destinado à exposição da fundamentação teórica que 

serve de base para o desenvolvimento deste trabalho. São apresentados os 

conceitos básicos sobre gerenciamento de projetos e inovação, a relação entre 

competitividade e inovação, e entre inovação e incertezas, além de evidenciar a 

necessidade da gestão de riscos em projetos de inovação tecnológica. Este capítulo 

também é dedicado à apresentação dos conceitos fundamentais da avaliação de 

riscos. São revisados o padrão difundido pelo Project Management Institute (PMI) e 

o padrão SCRUM, uma abordagem para o gerenciamento ágil de projetos. 

Adicionalmente, o capítulo expõe os principais fundamentos da ferramenta FMEA 

(Failure Mode and Effect Analysis), que proporciona uma gestão mais eficiente dos 

riscos em projetos. 
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O terceiro capítulo é dedicado à apresentação de uma revisão bibliográfica, 

considerando as transformações e inovações tecnológicas ocorridas no setor de 

telecomunicações nos últimos anos. 

No quarto capítulo são descritos os materiais empregados na elaboração 

deste trabalho, bem como os métodos utilizados para alcançar os objetivos 

propostos nesta pesquisa. 

O quinto capítulo é reservado à apresentação do método desenvolvido ao 

longo desta pesquisa, bem como à exposição dos resultados obtidos com a sua 

aplicação e validação, em estudos de caso desenvolvidos pela equipe do LIT. Além 

disso, uma breve discussão sobre os resultados também é apresentada neste 

capítulo. 

As conclusões desta pesquisa são apresentadas no sexto capítulo, que 

também destaca os trabalhos que podem ser desenvolvidos no futuro, a partir desta 

dissertação. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O trabalho de pesquisa que fundamenta o desenvolvimento da presente 

dissertação, tem como foco os seguintes temas: 

 Gestão de projetos. 

 Competitividade. 

 Inovação. 

 Gerenciamento ágil de projetos (GAP), especificamente o SCRUM. 

 Gestão de Riscos. 

 Gestão de Riscos em projetos de inovação em operadoras de 

telecomunicações. 

 FMEA. 

 

A pesquisa se concentra na análise de trabalhos acadêmicos (teses, 

dissertações e artigos), além de estudos de instituições de pesquisa e consultoria, e 

de organizações que se dedicam à padronização de tecnologias e de métodos para 

o gerenciamento de projetos, que servem de base para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

Adicionalmente são avaliados estudos e pesquisas publicadas por 

empresas, que são referência nos mercados de telecomunicações e tecnologia da 

informação. 
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2.1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS SOBRE PROJETOS 

 

De acordo com o Guia PMBOK, na página 4, projeto “é um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. A 

natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um término 

definidos” (PMI, 2017). 

Projetos são empreendidos nas mais diversas instituições e têm como 

objetivo alcançar os mais variados resultados, como por exemplo: 

 O desenvolvimento e lançamento de novos produtos, serviços e 

processos organizacionais. 

 Adequações e melhorias de produtos, serviços e processos 

organizacionais. 

 Desenvolvimento de novos sistemas corporativos e aprimoramento de 

sistemas existentes. 

 Alterações na estrutura organizacional e estratégias das instituições. 

 Construção de uma nova planta industrial. 

 Execução de obras civis públicas, tais como: rodovias, hospitais, escolas, 

aeroportos, dentre outras. 

 Ampliação e reforma da infraestrutura física das organizações. 

 

O gerenciamento de um projeto é definido no Guia PMBOK, na página 10, 

como “a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às 

atividades do projeto para atender aos seus requisitos” (PMI, 2017). Os padrões de 

gerenciamento de projetos estabelecem os procedimentos que balizam as atividades 

de todo o projeto, desde o seu planejamento até a entrega do produto do projeto. 

Estes padrões também definem as ferramentas e melhores práticas que devem ser 

aplicadas durante o desenvolvimento do projeto. Ao longo do ciclo de vida do 

projeto, uma série de variáveis e indicadores devem ser gerenciados e monitorados, 

como por exemplo: 

 Cronograma. 

 Orçamento. 

 Recursos. 

 Riscos. 
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 Qualidade do produto. 

 

Todo projeto deve ter um responsável, aquele que tem a função de liderar a 

equipe para atingir o resultado almejado. Este papel é desempenhado pelo Gerente 

do Projeto, que é a interface entre a equipe e a direção das organizações onde o 

mesmo é executado. Para obter êxito em sua atuação, o Gerente de Projeto deve 

possuir habilidades e conhecimentos técnicos da área de gerenciamento de 

projetos, de estratégia e negócios, e também de liderança (PMI, 2017). 

Devido a sua relevância e importância, o gerenciamento de projetos é 

frequentemente utilizado pelas organizações como um fator de sucesso para 

atingirem os objetivos do seu plano estratégico. Nesse contexto, os projetos de 

inovação estão cada vez mais presentes no cotidiano das instituições e, como os 

demais projetos, precisam ser gerenciados de forma adequada. 

 

2.2.  COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO 

 

Estudos sobre inovação ganharam notoriedade a partir do trabalho 

desenvolvido por Joseph Schumpeter (OECD, 2005), que considera a inovação o 

fator primordial para o desenvolvimento econômico. Em seu trabalho ele afirma que 

o desenvolvimento econômico é impulsionado pela inovação, através de uma 

evolução contínua, onde novas tecnologias substituem as antigas, em um processo 

que ele denomina de “destruição criativa” (OECD, 2005). 

De acordo com o Manual de Oslo (OECD, 2005), Schumpeter estabelece 

cinco tipos de inovação: 

a. Desenvolvimento de novos produtos. 

b. Criação de novos métodos de produção. 

c. Abertura de novos mercados. 

d. Prospecção de novas fontes provedoras de matérias-primas e insumos. 

e. Criação de novas estruturas de mercado em uma indústria.  

 

Segundo o Manual de Oslo (OECD, 2005), as empresas inovam para 

melhorar a sua atuação no mercado, e, consequentemente, o seu resultado, seja 

pelo aumento da demanda ou pela redução de seus custos operacionais. Além 
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disso, novos produtos e processos podem se transformar em um relevante 

diferencial mercadológico para as empresas que inovam. 

Quando a inovação está relacionada à introdução de um novo produto, as 

empresas podem se beneficiar através do aumento da demanda e também por uma 

maior margem sobre o preço final do produto (OECD, 2005). 

No caso de inovações em processos operacionais, que elevam a 

produtividade, as empresas adquirem uma vantagem de custo sobre seus 

competidores, proporcionando uma margem mais elevada no preço final de seus 

produtos. Adicionalmente, podem viabilizar o desenvolvimento de uma nova linha de 

produtos (OECD, 2005). 

Inovações nos processos organizacionais podem elevar a eficiência e a 

qualidade das operações das empresas, resultando, desta forma, em um aumento 

da demanda ou mesmo redução de custos (OECD, 2005). Além disso, as novas 

práticas organizacionais podem aumentar a capacidade empresarial de adquirir e 

criar novos conhecimentos que podem ser usados para o desenvolvimento de outras 

inovações (OECD, 2005). 

Em seu livro “Espírito Empreendedor nas Organizações”, Marcos Hashimoto 

apresenta uma adaptação do modelo de competitividade idealizado por Nigel Slack 

(1997), onde verifica-se que a inovação é, atualmente, o fator determinante para 

tornar as empresas mais competitivas; ele a chama de “Ondas da Competitividade” 

(HASHIMOTO, 2010, p. 125), conforme FIGURA 7. 

FIGURA 7 – ONDAS DE COMPETITIVIDADE 

 
Fonte: Adaptado de Hashimoto (2010) 
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O nível atual de competitividade exige das empresas muito mais que um 

custo razoável para seus produtos, elevado grau de qualidade, agilidade na entrega 

do produto ou serviço, e maior flexibilidade. Para crescerem e se manterem no 

mercado elas precisam gerar inovações a partir da identificação de oportunidades 

(HASHIMOTO, 2010, p. 124). 

No atual cenário global dos negócios, caracterizado por constantes 

mudanças no comportamento dos consumidores, a chave para o sucesso de uma 

empresa está na constante inovação e na avaliação adequada de novas tecnologias 

(GANGULY et al., 2011). Construir um ambiente empresarial favorável à inovação e 

à prospecção de novas tecnologias, deve estar na agenda de cada executivo, por 

isso é fundamental que eles viabilizem ações para transformar seus negócios. 

A inovação não é fruto do acaso, tampouco gerada espontaneamente. Ela 

decorre de uma ação deliberada, em um ambiente propício à proliferação das ideias 

(SCHERER; CARLOMAGNO, 2009). 

Ao analisar os estudos sobre competitividade global e inovação, citados 

neste trabalho, é possível concluir que o grau de competitividade de países e 

empresas está diretamente relacionado com a inovação. Segundo a Fundação Dom 

Cabral – FDC (2016), parceira do World Economic Forum na elaboração de seu 

levantamento anual sobre competitividade global, o Brasil sofre com a deterioração 

de fatores básicos para a competitividade, como a confiança nas instituições e o 

balanço das contas públicas, e fatores de sofisticação dos negócios, como a 

capacidade de inovar (FDC, 2016). 

Ainda segundo a Fundação Dom Cabral (2016), ao avaliar o resultado da 

pesquisa de 2016 sobre a competitividade global, elaborada pelo World Economic 

Forum, é possível afirmar que a queda do Brasil no levantamento, revela sinais 

claros de forte crise econômica e declínio da produtividade, resultando em menor 

sofisticação dos negócios e baixo grau de inovação (FDC, 2016). A maior 

consequência desta situação é a redução da capacidade do país e de suas 

empresas, de competir no mercado mundial. 

O estudo elaborado pelo World Economic Forum, considera 12 pilares de 

competitividade, como mostrado na TABELA 1, e a inovação é um desses pilares. 

Nesse quesito, o Brasil ocupa 84ª posição, dentre os 138 países avaliados. 
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TABELA 1 – PILARES DE COMPETITIVIDADE 

SUBÍNDICE DE COMPETITIVIDADE PILARES DE COMPETITIVIDADE 

Requerimentos Básicos 

 

Pilar 01 – Instituições 

Pilar 02 – Infraestrutura 

Pilar 03 – Ambiente Macroeconômico 

Pilar 04 – Saúde e Educação Básica 

Potencializadores de Eficiência 

Pilar 05 – Ensino Superior e formação 

continuada 

Pilar 06 – Eficiência do Mercado de 

Bens de Consumo 

Pilar 07 – Eficiência do Mercado de 

trabalho 

Pilar 08 – Desenvolvimento do Mercado 

Financeiro 

Pilar 09 – Disponibilidade Tecnológica 

Pilar 10 – Tamanho do Mercado  

Sofisticação e Inovação 
Pilar 11 – Sofisticação dos Negócios 

Pilar 12 – Inovação 

Fonte: Adaptado de World Economic Forum (2016) 

 

Apesar de existirem outros fatores com uma classificação ainda pior, 

constata-se que o desempenho do Brasil no quesito inovação mostra que são 
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necessárias mudanças estruturais significativas para que o país reverta este 

contexto. 

O estudo realizado pelo IMD, também dedicado à avaliação do nível de 

competitividade mundial, leva em consideração quatro fatores para a classificação 

dos países e, em todos eles, o desempenho do Brasil é baixo, quando comparado 

com os 61 países que compõem o levantamento, como pode ser verificado na 

TABELA 2.  

 

 

 

 

 

 

TABELA 2 – FATORES DE COMPETITIVIDADE 

FATORES ITENS AVALIADOS 

Desempenho Econômico 

Posição do Brasil (2016) – 55º 

Avaliação macroeconômica da 
economia do país: Economia Nacional, 
Comércio Internacional, Investimento 
Internacional, Emprego e Preços. 

Eficiência Governamental 

Posição do Brasil (2016) – 61º 

Grau em que as políticas 
governamentais conduzem à 
competitividade: Finanças Públicas, 
Política Fiscal, Estrutura Institucional, 
Legislação para Negócios e Estrutura 
da Sociedade. 

Eficiência dos Negócios 

Posição do Brasil (2016) – 51º 

Grau em que o ambiente do país 
incentiva as empresas a inovar e a ter 
responsabilidade corporativa: 
Produtividade e Eficiência, Mercado de 
Trabalho, Finanças, Práticas de 
Gestão, Atitudes e Valores. 

Infraestrutura 

Posição do Brasil (2016) – 46º 

Grau em que os recursos básicos, 
tecnológicos, científicos e 
humanos atendem às necessidades 
dos negócios: Infraestrutura Básica, 
Infraestrutura Tecnológica, sistema de 
Saúde e Educação, políticas de Meio 
Ambiente. 

Fonte: Adaptado de IMD (2016) 

 

Ao analisar o estudo anual sobre inovação, conduzido pela Johnson Cornell 

University, em parceria com Insead e WIPO (World Intellectual Property 
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Organization), que avalia as condições que favorecem a inovação em 128 países, é 

possível verificar que mais uma vez o Brasil não é um dos protagonistas do 

levantamento. 

O estudo avalia sete indicadores de inovação, como pode ser verificado na 

TABELA 3, e, em nenhum deles, o Brasil se destaca positivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 3 – INDICADORES DE INOVAÇÃO 

INDICADORES ITENS AVALIADOS 

Instituições 

Posição do Brasil (2016) – 78º 
Ambientes Político, Regulatório e de 
Negócios 

Capital Humano e de Pesquisa 

Posição do Brasil (2016) – 60º 

Níveis de qualidade da Educação 
Básica, Educação Superior e P&D 
(Pesquisa e Desenvolvimento) 

Infraestrutura 

Posição do Brasil (2016) – 59º 

Disponibilidade de ICT (Information and 
Communication Technologies), 
Infraestrutura Geral ou Básica e 
Sustentabilidade Ecológica 

Sofisticação do Mercado 

Posição do Brasil (2016) – 57º 

Disponibilidade de Crédito, Nível de 
Investimento, Escala do Comércio, 
Competição e Negócios 

Sofisticação dos Negócios 

Posição do Brasil – 39º 

Qualificação dos Trabalhadores, 
Facilitadores da Inovação, Retenção do 
Conhecimento 

Geração de Conhecimento 

Posição do Brasil – 67º 

Geração de Conhecimento, Impacto do 
Conhecimento e Difusão do 
Conhecimento 

Produção Criativa 

Posição do Brasil – 90º 
Ativos Intangíveis, Produtos e Serviços 
Criativos e Criatividade Online 

Fonte: Adaptado de Cornell University, Insead e WIPO (2016) 

No trabalho elaborado pela empresa norte-americana Bloomberg, em seu 

levantamento anual sobre inovação, a classificação dos países leva em 
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consideração sua capacidade de inovar. Anualmente uma série de nações é 

avaliada e as 50 melhores são incluídas no levantamento. São considerados sete 

critérios, igualmente ponderados, cujas pontuações são combinadas para fornecer 

um valor global, de zero a 100, para cada país. 

Na TABELA 4 é possível verificar os critérios considerados pela Bloomberg, 

na elaboração do levantamento anual sobre inovação. Como pode ser observado, o 

Brasil não se destaca em nenhum dos critérios analisados e sempre ocupa a 

segunda metade da tabela de classificação. 

Nos critérios Eficiência do Ensino Superior e Concentração de 

Pesquisadores, o país foi classificado na última posição, mostrando que o desafio do 

país para melhorar sua posição no levantamento é muito grande. 

 

 

TABELA 4 – CRITÉRIOS DE INOVAÇÃO 

CRITÉRIOS ITENS AVALIADOS 

Intensidade de P&D 

Posição do Brasil (2017) – 29º 
Percentual do PIB gasto com Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D). 

Valor agregado da Indústria 

Posição do Brasil (2017) – 46º 
MVA (Manufacturing Value-added) per 
capta. 

Produtividade 

Posição do Brasil (2017) – 45º 
Produto Interno Bruto por trabalhador com 
no mínimo três anos de experiência. 

Densidade de Alta Tecnologia 

Posição do Brasil (2017) – 30º 

Número de empresas de alta tecnologia 
com sede no país, como as dos segmentos 
aeroespacial e de defesa, biotecnologia, 
hardware, software, semicondutores, 
serviços Internet e empresas de energia 
renovável. Participação dessas empresas 
no mercado mundial. 

Eficiência do Ensino Superior 

Posição do Brasil (2017) – 50º 

Total de matriculados no ensino superior, 
porcentual da força de trabalho com 
educação de nível superior e porcentual de 
novos graduados em ciências e engenharia 
em relação ao total de graduações. 

Concentração de Pesquisadores 

Posição do Brasil (2017) – 50º 

Número de profissionais, incluindo 
estudantes Ph.D., envolvidos em P&D por 1 
milhão de habitantes. 

Número de Patentes 

Posição do Brasil (2017) – 47º 

Depósito de patentes por 1 milhão de 
habitantes e por US$ 1 milhão gastos com 
P&D. Patentes concedidas em porcentagem 
do total mundial. 
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Fonte: Adaptado de Bloomberg (2017). 

Quando essas quatro pesquisas são avaliadas em conjunto, é possível 

verificar que alguns países aparecem, com frequência, nas primeiras posições, 

como pode ser verificado na TABELA 5. Esta constatação revela que existe uma 

relação muito próxima entre inovação e competitividade. Empresas e países que dão 

ênfase à inovação se tornam, invariavelmente, mais competitivos. 

Considerando os 15 primeiros colocados em cada um dos levantamentos, 26 

países se destacam, conforme TABALA 5. Desses, verifica-se que: seis países 

aparecem nos quatro estudos; seis países em três estudos; quatro estão 

classificados em dois estudos; e dez países aparecem em apenas um levantamento. 

 

TABELA 5 – CLASSIFICAÇÃO DE PAÍSES EM LEVANTAMENTOS DE 
COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO 

POSIÇÃO 
INSTITUIÇÃO 

WEF IMD JCU BLOOMBERG 

1º Suíça Hong Kong Suíça Coreia do Sul 

2º Singapura Suíça Suécia Alemanha 

3º EUA EUA Reino Unido Suécia 

4º Holanda Singapura EUA Japão 

5º Alemanha Suécia Finlândia Suíça 

6º Suécia Dinamarca Singapura Singapura 

7º Reino Unido Irlanda Irlanda Finlândia 

8º Japão Holanda Dinamarca EUA 

9º Hong Kong Noruega Holanda Dinamarca 

10º Finlândia Canadá Alemanha França 

11º Noruega Luxemburgo Coreia do Sul Israel 

12º Dinamarca Alemanha Luxemburgo Rússia 

13º Nova Zelândia Qatar Islândia Áustria 

14º Taipei Taiwan Hong Kong Noruega 

15º Canadá EAB Canadá Irlanda 

 Países que aparecem nos quatro estudos 

 Países que aparecem em três estudos 

 Países que aparecem em dois estudos 
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Fontes: Adaptado de WEF – World Economic Forum (2016); IMD – International 
Institute for Management Development (2017); JCU – Johnson Cornell University, 
Insead e WIPO (2016); Bloomberg (2017). 
 

 
2.3.  INOVAÇÃO E INCERTEZAS 

 

A incerteza é uma característica comum a todos os processos de inovação, 

em particular àqueles que estão relacionados a uma mudança significativa como, 

por exemplo, em produtos, processos e tecnologias, ou mesmo em novos métodos 

de produção e novos mercados, dentre outros contextos.  

Segundo Hashimoto (2009) “um elemento que deve ser considerado no 

processo de gestão da inovação corporativa é a natureza arriscada deste tipo de 

projeto. O alto grau de incerteza sobre os resultados esperados dificulta o processo 

decisório. Recursos devem ser alocados para a realização do projeto e os riscos de 

fracasso são diretamente proporcionais a esses recursos”. 

O fato de não se conhecer previamente o resultado de uma determinada 

inovação, gera insegurança em todos os envolvidos, o que torna a tarefa de 

administrar tais processos um grande desafio para os gestores. 

Em geral, a incerteza surge por causa de dois fatores: variabilidade e 

conhecimento limitado (STAVEREN, 2009). A variabilidade está relacionada com: 

 Aleatoriedade intrínseca da natureza. 

 Mudanças tecnológicas significativas. 

 Diversidade de valores ou diferenças nos mapas mentais das pessoas. 

 Variabilidade comportamental das pessoas. 

 Aleatoriedade social resultante de conflitos sociais e econômicos, e 

dinâmicas culturais em nível de grupos, organizações e sociedades. 

 

O conhecimento limitado está relacionado com informações incompletas ou 

incertas, resultantes de recursos inerentemente limitados para medir e obter 

informações empíricas (STAVEREN, 2009). 

Projetos de inovação tecnológica são caracterizados por uma alta taxa de 

insucesso, devido ao elevado grau de incerteza, e também pela necessidade de 

estimular constantemente a criatividade da equipe, além da flexibilidade e agilidade, 
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que são essenciais para o sucesso das ações de inovação (BOWERS; 

KHORAKIAN, 2014). 

Estas características indicam que os projetos de inovação devem ser 

gerenciados e monitorados de forma adequada. Uma gestão de risco mais explícita 

pode agregar mais valor se for devidamente priorizada e incorporada às iniciativas 

de inovação das empresas, no entanto, se implementada de forma inadequada, 

pode sufocar a criatividade, fator fundamental para a inovação (BOWERS; 

KHORAKIAN, 2014). 

Para reduzir as incertezas e os riscos associados à viabilidade de um projeto 

de inovação, é necessário o envolvimento das pessoas corretas e que haja 

flexibilidade para se adequar as circunstâncias emergentes (HASHIMOTO, 2009).  

A capacidade de identificar, analisar e tratar os riscos associados a 

inovação, é cada vez mais valorizada pelas empresas e considerada de vital 

importância (KHORAKIAN, 2011). 

Porém, a equivocada percepção que mecanismos de controle 

sobrecarregam a equipe do projeto e elevam os prazos de entrega, contribui para a 

não priorização da gestão de riscos em projetos de inovação. 

Outra barreira a ser vencida na gestão de projetos inovadores é a 

necessidade de gerenciar os riscos desde as suas fases inicias, uma vez que os 

custos para a correção de problemas e para a implementação de mudanças 

aumentam ao longo do ciclo de vida do projeto (PMI, 2013), como mostrado 

anteriormente na FIGURA 6. Esta é uma prática incomum em projetos de inovação, 

acarretando grandes prejuízos. 

Apesar de muitas vezes ser deixado em segundo plano, estudos revelam 

que a avaliação dos riscos é essencial para o sucesso de qualquer tipo de projeto, 

inclusive os de inovação. A gestão dos riscos em projetos é uma questão 

estratégica, pois gera resultados melhores. Por este motivo, os gerentes de projetos 

devem dar maior ênfase ao emprego das melhores práticas para a gestão dos riscos 

em seus projetos (RABECHINI JUNIOR; CARVALHO, 2013). 

Mesmo existindo várias abordagens sobre avaliação de riscos, que propõem 

diferentes técnicas e ferramentas a serem utilizadas no seu planejamento e 

implementação, verifica-se que não existem alternativas sistematizadas e focadas 

na gestão de projetos de inovação (IAKOVLEVA, 2014). 
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2.4.  GESTÃO DE RISCOS 

 

Uma parte considerável das empresas utiliza algum padrão para a gestão de 

seus projetos. O mais conhecido e difundido é o padrão desenvolvido pelo PMI 

(Project Management Institute), encerrado no Guia PMBOK (Project Management 

Body of Knowledge) e utilizado por empresas de todo o mundo, dos mais diversos 

setores. 

Posteriormente surgiu o padrão SCRUM, um conjunto de princípios e 

práticas para o gerenciamento ágil de projetos, aqui chamado de GAP, que é 

amplamente utilizado pela maioria das empresas de tecnologia e desenvolvimento 

de software (ALHARBI; QURESHI, 2014). O SBOK (SCRUM Body of Knowledge), 

publicado pela SCRUMstudy é um guia que consolida esse padrão. 

Os riscos são situações que podem provocar alterações em diversos 

aspectos do projeto ou mesmo nos seus objetivos. Caso ocorram, eles podem gerar 

impactos positivos ou negativos no projeto, que afetarão um ou mais parâmetros do 

mesmo, como, por exemplo, o orçamento, cronograma, escopo e a qualidade do 

produto final do projeto (PMI, 2017). 

Os eventos de risco em um projeto podem ser provocados ou 

potencializados por fatores externos, como o ambiente organizacional e a 

dependência de profissionais e recursos externos à organização. Questões internas 

ao projeto também podem gerar situações de risco como, por exemplo, a 

imaturidade e falta experiência da equipe do projeto, utilização de recursos 

inapropriados, falhas no planejamento do projeto, utilização de práticas e 

ferramentas inadequadas de gestão, dentre outros (PMI, 2017). 

No contexto de projetos, os riscos positivos são também chamados de 

oportunidades e os riscos negativos de ameaças. A avaliação dos riscos em um 

projeto tem como objetivos: 

 Elevar a probabilidade de ocorrência e os impactos dos eventos positivos 

(oportunidades) para o projeto. 

 Minimizar a probabilidade de ocorrência dos eventos prejudiciais 

(ameaças) e a gravidade dos seus impactos no desenvolvimento do 

projeto. 
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Os dois padrões citados recomendam a utilização de ferramentas, técnicas e 

processos para a gestão de riscos nos projetos. Esses estabelecem mecanismos 

que permitem a identificação, avaliação e controle dos riscos, bem como a definição 

de respostas que visam reduzir os impactos dos riscos negativos ou a maximização 

dos riscos positivos (PMI, 2017; SCRUMstudy, 2016). 

Segundo o Guia PMBOK – 6ª Edição, na página 24, “o gerenciamento dos 

riscos do projeto inclui os processos de condução de planejamento, identificação e 

análise de gerenciamento de riscos, planejamento de resposta, implementação de 

resposta e monitoramento de riscos em um projeto” (PMI, 2017). 

 

 

 

 

2.4.1. Gestão de riscos segundo o PMI 

 

Segundo o Guia PMBOK em sua 6ª Edição (PMI, 2017), a gestão de riscos 

em um projeto é composta por sete processos, a saber: 

 Planejar a gestão dos riscos – Processo para definição de como as 

atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto devem ser 

conduzidas. Estão contempladas neste processo definições sobre as 

atribuições de responsabilidades, os limites e tolerâncias a riscos das 

partes interessadas, as métricas para probabilidade e impacto, bem 

como os recursos, cronograma e orçamento que serão alocados para o 

gerenciamento dos riscos. 

 Identificar os riscos – Processo que determina os riscos que podem 

causar impactos no projeto, além de registrar suas características. A 

identificação dos riscos deve ser feita no começo do projeto, porém este 

processo deve continuar ao longo do ciclo de vida do projeto, pois alguns 

riscos são identificados durante a fase de execução. Além disso, 

mudanças aprovadas ao longo do projeto e estratégias de respostas aos 

riscos, podem resultar em novos riscos. 

 Realizar a análise qualitativa dos riscos – Processo de priorização dos 

riscos através da combinação de sua probabilidade de ocorrência e 

gravidade do impacto. Trata-se de uma avaliação subjetiva para 
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determinar qual é a probabilidade de ocorrência e impacto dos riscos que 

foram identificados, e definir a ordem de prioridade dos riscos, 

destacando-se aqueles considerados emergenciais. 

 Realizar a análise quantitativa dos riscos – Processo que analisa 

numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do 

projeto. O principal benefício desse processo é a produção de 

informações quantitativas dos riscos para respaldar a tomada de 

decisões, a fim de reduzir o grau de incertezas dos projetos. Geralmente 

a análise quantitativa avalia os impactos monetários dos riscos. 

 Planejar as respostas aos riscos – Processo para a determinação de 

ações que visam aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos 

objetivos do projeto. Neste processo são definidas as estratégias de 

respostas aos riscos, os responsáveis por cada ação, bem como os 

recursos necessários para a sua execução. A definição das respostas 

deve estar de acordo com as prioridades dos riscos. 

 Implementar respostas a riscos – Processo que visa implementar os 

definidos para respostas aos riscos. 

 Monitorar os riscos – Processo que visa monitorar a implementação dos 

planos de respostas aos riscos, acompanhar os riscos identificados, 

identificar e analisar novos riscos, e avaliar a eficácia do processo de 

risco ao longo do ciclo de vida do projeto.  

 

Como pode ser verificado na FIGURA 8, os processos relacionados à gestão 

de riscos ocorrem de forma sequencial ao longo do ciclo de vida do projeto. 
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FIGURA 8 – PROCESSOS PARA A GESTÃO DE RISCOS EM UM PROJETO 

 
Fonte: Adaptado de PMI (2017) 

 

Após a identificação e análise dos riscos do projeto é necessário o 

estabelecimento de estratégias de respostas aos riscos. Segundo PMI (2017) quatro 

estratégias são consideradas, tanto para os riscos negativos como para os riscos 

positivos, como pode ser verificado na TABELA 6. 

No caso específico do método de avaliação de riscos proposto neste 

trabalho, desenvolvido âmbito do LIT, o foco é a identificação e análise qualitativa 

dos riscos. Os demais processos de gerenciamento de riscos são executados pelo 

PMO Corporativo da operadora, durante a implantação do projeto. 

 

TABELA 6 – ESTRATÉGIAS DE RESPOSTAS AO RISCO 

Riscos Negativos (Ameaças) Riscos Positivos (Oportunidades) 

Escalar Escalar 

Prevenir Explorar 

Transferir Melhorar 

Mitigar Compartilhar 

Aceitar Aceitar 

Fonte: Adaptado de PMI (2017) 

 

2.4.1.1. Estratégias de resposta para riscos negativos ou ameaças 

 Escalar – é recomendada quando a equipe do projeto ou seu 

patrocinador concorda que uma mudança está fora do escopo ou 

que a resposta proposta excede a autoridade do gerente do 

projeto (PMI, 2017). 

Planejar o gerenciamento 

de riscos
Identificar os riscos

Realizar a análise 

qualitativa dos riscos

Realizar a análise 

quantitativa dos riscos

Planejar as respostas aos 

riscos

Implementar respostas a 

riscos

Monitor os riscos
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 Prevenir – atuação prévia para eliminar a ameaça ou reduzir o 

impacto do risco. Envolve mudanças no plano de gerenciamento 

do projeto ou mesmo do objetivo que está ameaçado (PMI, 2017). 

 Transferir – define quem ficará com a responsabilidade de 

gerenciar o risco. Transfere o impacto de uma ameaça e/ou a 

responsabilidade pela sua resposta para terceiros (PMI, 2017). 

 Mitigar – antecipação de medidas para reduzir a probabilidade de 

ocorrência e/ou impacto de um evento de risco. O objetivo é agir 

de forma antecipada, por ser mais eficaz que reparar o dano após 

a ocorrência do risco (PMI, 2017). 

 Aceitar – Não são desenvolvidas ações para tratar o risco, a 

menos que ele ocorra. A aceitação do risco pode ser passiva, 

quando não há uma atuação direta; ou ativa, quando são definidas 

reservas para contingências (PMI, 2017). 

 

2.4.1.2. Estratégias para riscos positivos ou oportunidades 

 Escalar – é recomendada quando a equipe do projeto ou seu 

patrocinador concorda que uma mudança está fora do escopo ou 

que a resposta proposta excede a autoridade do gerente do 

projeto (PMI, 2017). 

 Explorar – utilizada quando se deseja garantir que a oportunidade 

seja concretizada. Para isso procura eliminar a incerteza 

associada ao evento de risco positivo (PMI, 2017). 

 Melhorar – maximização dos fatores que aumentam a 

probabilidade e/ou os impactos positivos de uma oportunidade 

(PMI, 2017). 

 Compartilhar – compartilhamento da gestão da oportunidade com 

um terceiro, que possui melhores condições de explorá-la, para o 

benefício do projeto (PMI, 2017). 

 Aceitar – atitude de estar preparado para aproveitar a 

oportunidade quando esta ocorrer (PMI, 2017). 

 

2.4.1.3. Ferramentas para a gestão de riscos 
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Na FIGURA 9 são apresentadas, de forma geral, as principais ferramentas 

propostas pelo PMI para a gestão de riscos em um projeto. Uma mesma ferramenta 

pode ser utilizada em mais de um processo. 

 

FIGURA 9 – FERRAMENTAS PARA GESTÃO DE RISCOS 

 

Fonte: Adaptado de PMI (2017) 

 

2.4.2. Gestão de riscos no padrão SCRUM 

 

O SCRUM é um padrão de gerenciamento ágil de projetos, cujos princípios 

são (SCRUMSTUDY, 2016): 

 Desenvolvimento interativo. 

 Auto-organização. 

 Colaboração entre os membros da equipe. 

 Priorização orientada a valor. 

 Controle de processo empírico. 

 Divisão em ciclos de tempo, chamados de sprints. 

 

Análise de alternativas, 

tendências, variação, custo-

benefício, valor agregado, 

causa-raiz, reservas, partes 

interessadas, dentre outras

Análise de Dados

Consulta às pessoas que 

possuem conhecimento 

sobre o assunto

Opinião Especializada

Reuniões para o 

planejamento e 

acompanhamento do plano 

de gerenciamento dos 

riscos

Reuniões

Facilitação, negociação, 

gestão de conflitos, 

observação, dentre outras

Habilidades 

Interpessoais e de 

Equipe • Brainstorming

• Técnica Delphi

• Entrevistas

• Análise da causa-raiz

Técnicas de Coleta de 

Dados

Lista de categorias de riscos 

que podem gerar riscos 

individuais

Listas de Alertas

Escalar / Prevenir / 

Transferir / Mitigar / Aceitar

Estratégias para 

Ameaças

Escalar / Explorar / 

Compartilhar / Melhorar / 

Aceitar

Estratégias para 

Oportunidades

Planos de contingência ou 

Planos alternativos

Estratégias de 

Respostas de 

Contingência

Matriz de probabilidade e 

impacto, gráficos 
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interesse, dentre outros.

Representação de 

Dados

Matriz de decisão 

envolvendo múltiplos 

critérios

Tomada de Decisão

Verificação da utilidade dos 

dados para o 

gerenciamento dos riscos

Categorização dos 

Riscos

Modelo de análise 
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riscos individuais do projeto

Representações da 

Incerteza

Sistemas de 
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Projetos - SIGP

Prevenir / Explorar / 

Transferir ou Compartilhar / 
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Aceitar

Estratégias para o 

Risco Geral do Projeto

Examinar e documentar a 

eficácia das respostas para 

lidar com os riscos 

identificados.

Auditoria de Riscos
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Os principais conceitos, componentes e mecanismos do padrão SCRUM são 

apresentados a seguir (SCRUMSTYDY, 2016): 

 Product Owner – responsável pela definição dos tópicos que farão 

parte do product backlog e pela sua priorização nas sprint planning 

meetings. 

 Product Backlog – relação de todas as funcionalidades e requisitos 

planejados para o produto, definida pelo product owner. 

 SCRUM Master – profissional que tem a responsabilidade de liderar a 

equipe do projeto e atuar como facilitador durante as daily meetings. 

Além disso, deve garantir que os obstáculos ao projeto sejam 

removidos. 

 SCRUM Team – equipe que trabalha diretamente no desenvolvimento 

do projeto. Não há, necessariamente, uma divisão funcional dentro da 

equipe e todos os membros trabalham juntos para concluir as 

atividades previstas no sprint backlog. Um SCRUM team 

normalmente é formado por no máximo dez pessoas.  

 Sprint – são períodos dentro do projeto, dedicados ao 

desenvolvimento das atividades que foram priorizadas. No LIT cada 

Sprint dura dez dias úteis. 

 Sprint Backlog – é a lista de atividades que são executadas pelo 

SCRUM team em um determinado sprint. Os itens do sprint backlog 

são determinados pela equipe do projeto, tomando como base as 

priorizações feitas pelo product owner na elaboração do product 

backlog. 

  Sprint Planning Meeting – reunião para definição dos objetivos do 

sprint e das atividades do sprint backlog. O esforço necessário para 

concluir cada uma das tarefas do sprint backlog é estimado nesta 

reunião, através da técnica planning poker. 

 Planning Poker – técnica utilizada para estimar o esforço necessário 

para o desenvolvimento das histórias definidas no sprint backlog. É 

baseada no consenso entre os membros da equipe e faz uso de um 

conjunto de cartas numeradas, por meio do qual cada membro da 
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equipe expressa sua avaliação sobre o esforço para executar as 

histórias. 

 Daily Meeting – são as reuniões diárias de cada sprint, cujo objetivo é 

a divulgação da evolução do projeto, onde cada membro da equipe 

apresenta o que foi feito no dia anterior, impedimentos identificados e 

o trabalho que será realizado até a próxima reunião. 

 Sprint Review Meeting – reunião realizada no final de cada sprint, 

para apresentação do trabalho que foi concluído e também para 

avaliação dos pontos positivos e negativos identificados durante a 

execução do projeto. 

 

Por ser um padrão de gerenciamento de projetos interativo, a utilização do 

padrão SCRUM reduz a probabilidade de ocorrência de um risco e facilita a gestão 

de riscos em um projeto, por causa das seguintes características (SCRUMSTUDY, 

2016): 

 Flexibilidade – a facilidade de adicionar ou modificar requisitos, a 

qualquer momento durante o ciclo de vida do projeto, permite a 

equipe dar uma resposta rápida e adequada às ameaças ou 

oportunidades que envolvem o projeto. 

 Feedback constante – como a interatividade entre os membros da 

equipe e demais interessados no projeto é priorizada, a obtenção de 

feedbacks para alinhar expectativas é frequente, o que possibilita 

antecipar ações para mitigar e/ou reduzir os impactos de um risco. 

 Planejamento feito pelo time do projeto – como o time do projeto é 

responsável pela definição dos itens do backlog do sprint, as 

estimativas tendem a ser mais precisas. 

 Transparência – o princípio de transparência, em torno do qual o 

padrão SCRUM foi construído, garante que os riscos sejam 

identificados e comunicados no início, possibilitando a definição e 

utilização de uma melhor estratégia de resposta ao risco. 

 Entregas parciais e contínuas – entregas contínuas, ao logo do ciclo 

de vida do projeto, reduz o risco de retrabalhos e novos investimentos 

para o cliente. Ao final de cada sprint a equipe do projeto se 
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compromete a entregar o pacote de atividades acordado com o 

product owner, sprint planning meeting. O envolvimento constante do 

cliente no processo de desenvolvimento, permite o feedback contínuo, 

proporcionando melhorias em todas as etapas do processo 

(MERGEL, 2016). 

 

Além disso, os sprints de desenvolvimento interativo, que envolvem a 

conclusão de um pequeno conjunto de tarefas, reduz o risco de falha em grande 

escala (MERGEL, 2016). 

A gestão de riscos proposta pelo padrão SCRUM é constituída por cinco 

etapas, a saber (SCRUMSTUDY, 2016): 

 Identificação dos riscos – atividade realizada por todos os membros 

da equipe para a identificação de todos os riscos que podem afetar o 

projeto. A identificação de riscos é contínua e feita ao longo de todo o 

ciclo de vida do projeto. 

 Avaliação dos riscos – a avaliação de riscos visa compreender a real 

gravidade de um risco, sua probabilidade de ocorrência e quando ele 

pode ser materializado. 

 Priorização dos riscos – nesta etapa, os riscos que foram identificados 

e avaliados, são devidamente priorizados, com base nas análises 

realizadas na etapa anterior, e incluídos no backlog de riscos do 

projeto. 

 Mitigação dos riscos – trata do desenvolvimento de uma estratégia 

adequada para tratar o risco. 

 Comunicação dos riscos – realizada após as quatro etapas anteriores, 

a todas as partes interessadas, a fim de verificar sua percepção sobre 

os eventos de risco considerados. 

 

2.4.2.1. Ferramentas para a gestão de riscos  

O padrão SCRUM considera a utilização de uma série de ferramentas e 

técnicas, para auxiliar a equipe na gestão de riscos ao longo de todo o ciclo de vida 

do projeto. Uma visão geral das principais ferramentas é apresentada na TABELA 7 

(SCRUMSTUDY, 2016): 
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TABELA 7 – FERRAMENTAS DE GESTÃO DE RISCOS NO PADRÃO SCRUM 

FERRAMENTA / TÉCNICA DESCRIÇÃO 

Análise de Pareto 
Classificação dos riscos de acordo com a sua 
magnitude. Permite focar nos riscos mais 
significativos. 

Árvores de Probabilidade 

Os possíveis resultados dos eventos de risco 
são representados por ramos, cujo valor é 
calculado pelo produto da probabilidade de 
ocorrência pelo seu impacto. Os valores de 
cada resultado são somados para gerar o 
impacto global do risco. 

Brainstorming 

Reuniões de debate com os stakeholders para 
o compartilhamento de conhecimento e ideias, 
e definição das estratégias relacionadas à 
avaliação de riscos. 

Checklists de Riscos 
Relação dos pontos chave, a serem 
considerados na gestão dos riscos. 

Definição de Respostas ao Risco 
Registro das estratégias utilizadas no 
tratamento de cada risco. 

Estrutura Analítica de Riscos 
(EAR) 

Os riscos são agrupados de acordo com suas 
categorias ou semelhanças. Facilita o 
planejamento de respostas aos riscos. 

Gráfico Burndown de Risco 
Ferramenta utilizada na comunicação de 
informações relacionadas aos riscos. 

Lições Aprendidas de Projetos 
Anteriores  

Revisão das Lições Aprendidas de projetos 
anteriores na retrospectiva do sprint ou do 
projeto. 

Matriz de Probabilidade e 
Impacto 

Representação numérica do produto entre a 
probabilidade de ocorrência e o impacto do 
risco. Quanto maior o produto, maior é a 
criticidade do risco. 

Valor Monetário Esperado (VME) 
É calculado multiplicando o impacto monetário 
pela probabilidade do risco. Quanto maior o 
VME, maior será o impacto do risco. 

Fonte: Adaptado de SCRUMSTUDY (2016) 
2.5. GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NAS 

OPERADORAS DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

Dentre os trabalhos utilizados na construção da fundamentação teórica, 

destacam-se aqueles que abordam os temas considerados nesta dissertação, no 

contexto das operadoras de telecomunicações, a fim de identificar características 

comuns à realidade vivenciada no LIT. 

O estudo destes trabalhos revela que a gestão dos riscos em projetos de 

inovação nas operadoras de telecomunicações, pode se constituir em um grande 
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diferencial competitivo, pois contribui para aumentar os níveis de sucesso desses 

projetos. Esta constatação indica que os bons resultados obtidos com os projetos 

desenvolvidos no LIT, também está relacionado à avaliação de riscos. 

Pode-se afirmar que a gestão de riscos, quando bem planejada e 

implementada, é uma ferramenta relevante para que as operadoras identifiquem e 

antecipem oportunidades de inovação e, assim, garantam sua sustentabilidade e 

perenidade. É uma maneira de avaliar as ameaças que lhes afligem e/ou as 

oportunidades que lhes fazem inovar e ter sucesso (PINTO, 2012). 

A gestão de riscos está se tornando, sistematicamente, um fator chave para 

o sucesso dos projetos das operadoras, uma vez que pode reduzir a probabilidade e 

o impacto das ameaças aos projetos da companhia, inclusive os de inovação, além 

de possibilitar a captura das oportunidades que podem aparecer ao longo do ciclo de 

vida do projeto (KARADSHEH; ALHAWARI; TALET, 2012). 

O método proposto para a gestão de riscos no LIT está alinhado com 

iniciativas de outras operadoras, e envolve as seguintes etapas (KARADSHEH; 

ALHAWARI; TALET, 2012): 

1. Identificação de risco – foco na identificação dos riscos de projetos, 

produtos e negócios. 

2. Análise de risco – tem como objetivo avaliar a probabilidade e as 

consequências dos riscos identificados. 

3. Planejamento de risco – destina-se a elaborar planos para evitar ou 

minimizar os efeitos do risco. 

4. Monitoramento de riscos – visa garantir a efetividade das ações para o 

tratamento dos riscos ao longo do ciclo de vida do projeto. 

 

Além disso, durante as ações para a gestão dos riscos, a equipe tem a 

oportunidade de compartilhar seus conhecimentos sobre a estratégia escolhida para 

o tratamento dos riscos, para, em seguida, estabelecer um plano de ação viável 

(KARADSHEH; ALHAWARI; TALET, 2012). Esta interação entre os membros da 

equipe é observada nos projetos do LIT e tem contribuído para melhorar o 

planejamento e a efetivação das respostas aos riscos. 

Em processos de inovação implantados em operadoras de 

telecomunicações, a gestão de riscos nas fases de provas de conceito e 

desenvolvimento de protótipos, que é o foco do LIT, tem se mostrado uma boa 
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prática, pois minimiza os riscos na operação do produto, além de assegurar sua 

qualidade e desempenho (SILVEIRA, 2013). 

Operadoras indicam que a forma como avaliam os riscos relacionados aos 

seus projetos de evolução tecnológica, depende muito da urgência do problema que 

enfrentam (FIJNVANDRAAT; BOUWMAN, 2010). 

Para os casos onde é possível executar o projeto em um prazo maior, as 

operadoras podem investigar, com mais detalhes, os riscos presentes em todas as 

possíveis alternativas e escolher aquela mais adequada. Nos projetos com elevado 

grau de urgência, as operadoras são, na maioria dos casos, forçadas a escolher a 

alternativa que pode ser implementada mais rapidamente, sem uma análise rigorosa 

dos riscos (FIJNVANDRAAT; BOUWMAN, 2010). Este último cenário não é o mais 

recomendado, pois pode resultar no fracasso do projeto. 

Devido a rápida evolução tecnológica observada nos últimos anos no setor 

de telecomunicações e o surgimento de novos competidores, a variável tempo tem 

se tornado fundamental para o sucesso dos projetos de inovação das operadoras. 

Este cenário de competição baseada no tempo, seja para que a empresa se 

posicione como líder de mercado (first mover), seja para encurtar o ciclo de 

desenvolvimento de novos produtos, reforça a importância de definir um processo 

estruturado para o desenvolvimento de novos serviços (SILVEIRA, 2013). 

Apesar da imposição por prazos de desenvolvimento mais curtos, as 

operadoras não podem desconsiderar a importância das análises prévias de 

viabilidade técnica (provas de conceito e desenvolvimento de protótipos). 

Nos casos onde estas análises são suprimidas, devido a pressões de tempo, 

ou realizadas sem a riqueza necessária de detalhes, o resultado é a ausência de um 

mapeamento e geração de soluções alternativas, e a impossibilidade de antecipar 

ações para solucionar os problemas do projeto que podem levá-lo ao fracasso 

(SILVEIRA, 2013). 

 

2.6. FERRAMENTA FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

 

A análise FMEA, primeiramente proposta pela indústria aeroespacial nos 

anos 1960, se transformou em uma ferramenta poderosa para a análise de 

segurança e confiabilidade de produtos e processos em uma série de indústrias, 
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incluindo nuclear, automotiva, eletrônica, construção, saúde, dentre outras (LIU et 

al., 2014). 

A FMEA é utilizada para identificar e eliminar falhas conhecidas ou potencias 

em produtos e serviços, processos e projetos (LIU et al., 2015). Além disso tem sido 

considerada uma excelente ferramenta para fornecer informações que suportam a 

tomada de decisões durante a atividade de avaliação dos riscos. 

Além disso, muitos gerentes de produto estão interessados na ferramenta 

FMEA devido à sua capacidade de ser aplicada em processos de melhoria contínua 

na fase de concepção de novos produtos, pois permite identificar a criticidade dos 

modos de falha que podem afetar a confiabilidade do produto (SONG et al., 2014). 

O objetivo da ferramenta é atuar nos modos de falha, antes mesmo que eles 

ocorram, para disponibilizar informações que auxiliam o processo de melhoria 

contínua do produto ou serviço. Para isso utiliza um método para quantificar os 

impactos de cada falha ou risco, cuja avaliação é feita por uma equipe 

multidisciplinar e, em alguns casos, constituída por profissionais de instituições 

distintas (LIU et al., 2015). Geralmente a utilização da ferramenta é realizada em três 

fases: 

 Identificação dos modos de falha e seus efeitos no processo e/ou 

produto. 

 Análise para determinar a gravidade de cada modo de falha e dos fatores 

de risco associados a cada um. 

 Determinação de ações para reduzir a ocorrência dos modos de falha e 

seu grau de impacto, para melhorar a confiabilidade do processo e/ou 

produto. 

 

A utilização adequada da FMEA deve resultar na identificação dos modos de 

falha conhecidos e potenciais, reconhecimento das causas e efeitos, além de gerar e 

priorizar ações corretivas para cada um dos modos de falha identificados 

(KHORAKIAN, 2011). 

A avaliação de riscos através da ferramenta FMEA é feita com base no 

cálculo do RPN (Risk Priority Number), obtido através do produto de três variáveis, 

denominadas de fatores de risco (DU et al., 2014): 

 Impacto: Severidade ou Gravidade da Falha (S) – TABELA 8. 



51 

 Probabilidade de Ocorrência da Falha (O) – TABELA 9. 

 Probabilidade de Detecção da Falha (D) – TABELA 10. 

 

RPN = O x S x D 

 

Frequentemente, os usuários da ferramenta FMEA consideram uma escala 

numérica de 1 a 10 para avaliar cada um dos três fatores de risco. Modos de falhas 

com maior RPN são considerados mais críticos e, por isso, precisam ser priorizados. 

Após a realização de correções e melhorias para evitar a ocorrência dos 

modos de falha, recomenda-se que sejam feitas reavaliações para a determinação 

de novos RPN’s. O ciclo deve se repetir até que se obtenha um nível de risco 

aceitável. 

No entanto, em situações de elevada incerteza, a falta de uma série de 

informações prévias torna o processo de utilização da ferramenta muito mais difícil, 

uma vez que, geralmente, são consideradas informações imprecisas e 

excessivamente subjetivas. De fato, nesse contexto, os fatores de risco são difíceis 

de serem estimados com precisão, e as pontuações de avaliação sempre envolvem 

muita subjetividade e imprecisão (SONG et al., 2014). 

Por este motivo, são necessárias adaptações no processo de utilização da 

ferramenta, para que resultados melhores sejam alcançados. Este trabalho 

apresenta uma proposta de utilização da ferramenta em duas etapas, sendo a 

primeira, realizada no início do processo de desenvolvimento de um novo produto, 

serviço ou processo, dedicada a identificação e classificação dos riscos, e a 

segunda, quando o processo está mais avançado, é destinada a reavaliação e 

validação da análise de ricos realizada na primeira etapa. 

Tradicionalmente, os critérios para a definição do valor numérico de cada um 

dos três fatores de risco, a ser considerado no cálculo do RPN na análise FMEA, 

são mostrados nas TABELAS 8, 9 e 10. 

 

 

 

TABELA 8 – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO IMPACTO (SEVERIDADE OU 
GRAVIDADE) DO RISCO – FMEA 

VALOR EFEITO SEVERIDADE 



52 

10 
Perigoso, sem 

aviso prévio 

É a classe de severidade mais alta. Ocorre sem 

aviso e sua consequência é perigosa 

9 
Perigoso, com 

aviso prévio 

Classe de severidade alta. Ocorre com aviso e sua 

consequência é perigosa 

8 Extremo 
A operação é descontinuada, porém não 

compromete a segurança 

7 Elevado 
Falha que afeta o desempenho, porém não 

interrompe sua operação 

6 Significativo 
Falha que degrada o desempenho, porém não 

interrompe a operação 

5 Moderado 
O desempenho é afetado moderadamente e há 

necessidade de manutenção 

4 Baixo 
O desempenho é pouco afetado e não há 

necessidade de manutenção 

3 Pequeno 
Desempenho do sistema é afetado, porém com 

efeito pequeno 

2 Muito pequeno 
Desempenho do sistema é afetado, porém com 

efeito muito pequeno 

1 Nenhum Sem efeito 

Fonte: Adaptado de DU et al. (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 9 – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROBABILIDADE DE 
OCORRÊNCIA DO RISCO – FMEA 

VALOR OCORRÊNCIA PROBABILIDADE 

10 
Extremamente alta: fracasso quase 

inevitável 
≥ ½ 
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9 Muito alta 1/3 

8 Falhas repetidas 1/8 

7 Alta 1/20 

6 Moderada alta 1/80 

5 Moderada 1/400 

4 Relativamente baixa 1/2000 

3 Baixa 1/15000 

2 Remota 1/150000 

1 Quase impossível ≤ 1/150000 

Fonte: Adaptado de DU et al. (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 10 – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROBABILIDADE DE 
DETECÇÃO DO RISCO – FMEA 

VALOR DETECÇÃO CRITÉRIO 

10 
Totalmente 

incerta 

A ocorrência de uma falha não pode ser detectada 

na operação do sistema ou produto 

9 Muito remota 
A possibilidade de detectar a ocorrência de uma 

falha é muito remota 



54 

8 Remota 
A possibilidade de detectar a ocorrência de uma 

falha é remota 

7 Muito baixa 
A possibilidade de detectar a ocorrência de uma 

falha é muito baixa 

6 Baixa 
A possibilidade de detectar a ocorrência de uma 

falha é baixa 

5 Moderada 
A possibilidade de detectar a ocorrência de uma 

falha é moderada 

4 Moderada alta 
A possibilidade de detectar a ocorrência de uma 

falha é moderada alta 

3 Alta 
A possibilidade de detectar a ocorrência de uma 

falha é alta 

2 Muito alta 
A possibilidade de detectar a ocorrência de uma 

falha é muito alta 

1 Quase certa 
A possibilidade de detectar a ocorrência de uma 

falha é quase certa 

Fonte: Adaptado de DU et al. (2014) 
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2.7. PLANNING POKER 

 

O planning poker é uma técnica utilizada no padrão SCRUM de 

gerenciamento de projetos, com o objetivo de estimar o esforço necessário para o 

desenvolvimento das histórias (sprint backlog) de um determinado sprint 

(SCRUMSTUDY, 2016). 

Essa técnica é baseada no consenso entre os membros da equipe e é 

empregada nas reuniões de planejamento, também chamadas de sprint planning 

meeting (SCRUMSTUDY, 2016). As estimativas têm como base as informações 

disponibilizadas pelo cliente do projeto. Durante o planning poker cada membro da 

equipe recebe um conjunto de cartas, com uma sequência de números e símbolos, 

como mostrado na FIGURA 10. 

 

FIGURA 10 – PLANNING POKER CARDS 

 
Fonte: Adaptado de ArtArmin 

 

As cartas possuem os seguintes significados: 

 Zero – Indica que a tarefa deve ser desconsiderada, pois não é 

necessária. 

 Cartas numéricas – Indicam a complexidade e o tamanho do esforço 

para uma tarefa ser concluída. Quanto maior o valor, maior o esforço. 

 Infinito – Indica que se trata de uma tarefa extremamente importante e 

que deve ser priorizada. 

0 1/2 1 2

3 5 8 13

20 40 100

?
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 Interrogação – O membro da equipe não está preparado para atribuir 

uma nota para a tarefa e necessita de maiores esclarecimentos. 

 Xícara de café – Trata-se da solicitação de pausa por um ou mais 

membros da equipe, a fim de refletirem antes de tomar uma decisão. 

 

Após a distribuição das cartas, cada uma das histórias de usuário do sprint 

backlog deve ser apresentada e analisada pela equipe. As histórias são avaliadas 

individualmente e cada membro da equipe, com base no seu julgamento, apresenta 

a carta que considera mais conveniente. 

Se for verificada uma grande discrepância entre os valores atribuídos pelos 

membros da equipe, deve-se dar a oportunidade àqueles que selecionaram o maior 

e menor valores, para apresentarem suas considerações. 

Após as apresentações, novas rodadas de avaliação devem ser realizadas, 

até que seja estabelecido um consenso. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nos últimos anos, a indústria de telecomunicações mundial está 

presenciando um processo de mudanças significativas e abrangentes, que estão 

transformando todo o setor. 

Se por um lado tais mudanças se apresentam como uma ameaça, elas 

também podem se converter em grandes oportunidades. 

Neste capítulo são apresentados fatores que têm impulsionado operadoras, 

fabricantes, desenvolvedores de aplicações e prestadores de serviços, a 

implementar ações para se adequarem ao novo cenário e também para se 

beneficiarem de alguma forma. 

 

3.1.  NOVOS PLAYERS, PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

Uma das mudanças mais significativas na indústria de telecomunicações é o 

surgimento de dezenas de empresas, que utilizam as redes de telecomunicações 

das operadoras tradicionais, para prestarem seus serviços: mensagens 

instantâneas, comunicação multimídia, redes sociais, distribuição de vídeos, dentre 

outros. Os aplicativos disponibilizados pelas chamadas OTTs (Over The Top), 

empresas de tecnologia que desenvolvem uma variada gama de aplicações, são 

lançados rapidamente no mercado e, em geral, são muito bem aceitos pelos 

usuários (HOOTSUITE, 2017). 

Os serviços baseados em software desenvolvidos pelas OTTs são 

caracterizados pela inovação e constante evolução, e possuem escala global, pois 

são suportados pela maior plataforma de comunicação da atualidade: a Internet. 

Além disso, a operação e prestação de serviços dessas empresas são mais 

simples e flexíveis, uma vez que os processos de subscrição, ativação e utilização 

dos serviços, em geral são automatizados e instantâneos. 

Adicionalmente, por não necessitarem construir e operar uma rede de 

telecomunicações para a prestação do serviço, os investimentos iniciais para o 

estabelecimento do negócio e os custos operacionais são substancialmente 

menores que os das operadoras tradicionais, o que lhes confere uma vantagem 

significativa. 
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O sucesso das aplicações disponibilizadas pelas OTTs é tão grande que 

várias delas já ultrapassaram a marca de 100 milhões de usuários ativos e, algumas 

já superaram a barreira de um bilhão de usuários (HOOTSUITE, 2017). Nas 

TABELAS 11 e 12 estão relacionados os aplicativos mais populares mundialmente e 

o número de usuários ativos em cada um. 

 

TABELA 11 – NÚMERO DE USUÁRIOS ATIVOS POR APLICATIVO 
(REDES SOCIAIS) 

PLATAFORMA / SERVIÇO Nº DE USUÁRIOS ATIVOS (milhões) 

FACEBOOK 1.871 

YOUTUBE 1.000 

QZONE 632 

INSTAGRAM 600 

TWITTER 317 

SINA WEIBO 297 

LINKEDIN 106 

Fonte: Adaptado de Hootsuite (2017) 

 

TABELA 12 – NÚMERO DE USUÁRIOS ATIVOS POR APLICATIVO 
(MENSAGENS / CHAT / VOIP) 

PLATAFORMA / SERVIÇO Nº DE USUÁRIOS ATIVOS (milhões) 

FACEBOOK MESSENGER 1.000 

WHATSAPP 1.000 

QQ 877 

WECHAT 846 

SKYPE 300 

SNAPCHAT 300 

TELEGRAM 100 

VIBER 100 

Fonte: Adaptado de Hootsuite (2017) 

 

Apesar da grande abrangência dos serviços prestados pelas OTTs, observa-

se que ainda há muito espaço para crescimento. Como pode ser observado na 

FIGURA 11, somente 50% da população mundial possui acesso à Internet e apenas 

37% são usuários de algum aplicativo de rede social. 
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FIGURA 11 – USUÁRIOS DE INTERNET E REDES SOCIAIS 

 
Fonte: Adaptado de Hootsuite (2017) 

 

Esta realidade se apresenta às operadoras como uma grande oportunidade 

para o desenvolvimento e prestação de serviços não tradicionais e diferenciados. As 

principais prestadoras do setor já possuem iniciativas para transformar e adequar 

seus produtos e operações às novas exigências do mercado (VIVO, 2017). 

Neste contexto, uma possível estratégia para as operadoras é se tornarem 

parceiras comerciais das OTTs, uma vez que estas não possuem a infraestrutura 

necessária para a prestação de seus serviços; elas dependem integralmente das 

redes das operadoras. 

 

3.2.  NOVOS DISPOSITIVOS PESSOAIS 

 

Outro fator que está contribuindo para a transformação do setor de 

telecomunicações é a acelerada evolução dos dispositivos móveis inteligentes, os 

chamados smartphones. O grande marco foi o lançamento do primeiro iPhone, em 

29 de junho de 2007. Desenvolvido pela empresa americana Apple Inc. o dispositivo 

revolucionou a forma de interação dos usuários com os serviços de 

telecomunicações, através de uma tela sensível ao toque e menu de serviços com 

acesso rápido e de fácil utilização. O grande diferencial do iPhone foi inovar em 

aspectos que envolvem a experiência do usuário (APPLE). 

Atualmente, os esforços das fabricantes de smartphones se concentram no 

desenvolvimento de dispositivos com maior poder de processamento e capacidade 
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de armazenamento, além de recursos avançados mais sofisticados como por 

exemplo câmeras fotográficas de alta definição e conexões de dados de alta 

velocidade. 

Nos últimos anos verifica-se um crescimento expressivo de participação dos 

smartphones entre os usuários das redes de telefonia móvel. Um estudo recente 

publicado pela empresa sueca Ericsson, revela que os smartphones já representam 

mais da metade dos terminais móveis habilitados mundialmente, podendo este 

indicador chegar a pouco mais de 76% no ano de 2022, como indicado na TABELA 

13 (ERICSSON, 2016). 

 

TABELA 13 – NÚMERO TOTAL DE SMARTPHONES 

Subscrições Mundiais 
2015 

(milhões) 

2016 

(milhões) 

2022 

(milhões) 

Evolução 

Anual 

Terminais móveis habilitados 7.300 7.500 8.900 2% 

Terminais com Smartphones 3.300 3.900 6.800 10% 

Terminais com Smartphones (%) 45% 52% 76%  

Fonte: Adaptado de Ericsson (2016) 

 

Como pode ser verificado na TABELA 14, as vendas globais de 

smartphones continuam crescendo, confirmando a tendência de adoção desses 

dispositivos pelos usuários (GARTNER, 2017). 

 
TABELA 14 - VENDAS GLOBAIS DE SMARTPHONES 

Unidades Vendidas – 2015  
 

Unidades Vendidas – 2016 
 

Variação 

1.423.900.000 1.495.358.000 5% 

Fonte: Adaptado de Gartner (2017) 

 

3.3.  MASSIFICAÇÃO DO USO DE SERVIÇOS DE DADOS E MULTIMÍDIA 

 

Uma das consequências da proliferação de smartphones, aplicativos e 

conteúdo é uma mudança significativa no perfil de utilização dos usuários. Os 

clientes das operadoras de telecomunicações estão consumindo mais os serviços de 

dados e acesso à Internet, que os serviços tradicionais de voz (ERICSSON, 2015). 
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No levantamento sobre o tráfego global em redes de telecomunicações 

móveis, realizado em 2015 pela Ericsson, cujos dados são apresentados na 

FIGURA 12, verifica-se que o tráfego de dados cresce exponencialmente, enquanto 

o tráfego de voz se mantém praticamente estável desde então (ERICSSON, 2015). 

 

FIGURA 12 – TRÁFEGO GLOBAL DE VOZ E DADOS EM REDES MÓVEIS 

 
Fonte: Adaptado de Ericsson (2015) 

 

 O mesmo comportamento é verificado no estudo elaborado pela empresa 

americana Cisco Systems, onde é possível constatar que o tráfego de dados nas 

redes móveis continuará crescendo de forma rápida nos próximos anos, como 

apresentado na FIGURA 13 (CISCO, 2017). 

 

FIGURA 13 – TRÁFEGO GLOBAL DE DADOS EM REDES MÓVEIS 

 
Fonte: Adaptado de Cisco (2017) 
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Esta realidade traz para as operadoras de telecomunicações um desafio 

adicional, que é a necessidade de investimentos massivos e constantes para 

evolução e crescimento da infraestrutura de rede que suporta os serviços de dados. 

Os serviços que mais utilizam os recursos das redes de telecomunicações 

são aqueles baseados em distribuição de vídeos, como, por exemplo, Youtube, 

Netflix, Facebook, Hulu e Amazon Instant Video. 

Ao analisar os dados da FIGURA 14, é possível verificar que o tráfego de 

vídeo representa, atualmente, pouco mais de 60% do volume total e, em 2021, sua 

participação sobe para 78%. 

 

FIGURA 14 – TIPOS DE TRÁFEGO NAS REDES MÓVEIS 

 
Fonte: Adaptado de Cisco (2017) 
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Com pouco mais de 30 anos, os sistemas comerciais de telefonia móvel 

evoluíram muito e, atualmente, já estão em operação as redes de quarta geração. 

Apesar de ser uma tecnologia mais antiga, lançada no início da década de 1990, os 

acessos móveis de segunda geração ainda são maioria no mundo, porém, devido à 

maior demanda por velocidade, esse cenário mudará nos próximos anos e, até 

2020, haverá predominância das redes de quarta geração, como indica a FIGURA 

15 (GSMA, 2017). 

 

FIGURA 15 – PARTICIPAÇÃO DE CADA GERAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL NO 
CENÁRIO MUNDIAL 

 
Fonte: Adaptado de GSMA (2017) 

 

Do ponto de vista dos usuários, a diferença mais significativa é justamente 

na velocidade de conexão. Da primeira geração (1980) para a quarta (2010) houve 

um enorme salto neste aspecto, chegando a uma velocidade de 100.000 Kbps, valor 

41.000 vezes maior que a velocidade dos acessos da primeira geração, como 

indicado na TABELA 15. 

 

TABELA 15 – GERAÇÕES DE REDE DE TELEFONIA MÓVEL 

GERAÇÃO ANO CARACTERÍSTICAS VELOCIDADE 

1G 
Década de 

1980 

Serviços básicos de voz. 
2,4 Kbps 

Tecnologia analógica. 

2G 
Década de 

1990 

Desenvolvida para voz. 

64 Kbps Capacidade aumentada. 

Tecnologia digital. 

3G Anos 2000 
Desenvolvida para voz. 2.000 Kbps 

(2 Mbps) Suporte para serviços de dados. 

2G
45%

3G
32%

4G
23%

2016

2G
27%

3G
32%

4G
41%

2020
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Primeira banda larga móvel 

4G Anos 2010 

Desenvolvida para dados. 
100.000 Kbps 

(100 Mbps) 
Uso de protocolos IP. 

Banda larga móvel real. 

Fonte: O autor (2017) 

Seguindo a tendência de aumentar a velocidade de conexão dos acessos de 

telefonia móvel, a indústria de telecomunicações já trabalha na especificação e 

desenvolvimento da quinta geração de redes móveis, cujo lançamento comercial 

deve ocorrer em 2020. Ensaios em laboratório foram realizados com sucesso e a 

primeira demonstração real está prevista para ocorrer no início de 2018, na Coreia 

do Sul, durante as olimpíadas de inverno que serão realizadas na cidade de 

PyeongChang (MOBILE WORLD LIVE, 2016). 

As principais vantagens da quinta geração em relação a quarta são 

apresentadas na TABELA 16 (ITU, 2014). 

 

TABELA 16 – VANTAGENS DA TECNOLOGIA 5G 

PARÂMETRO VALOR 

Volume de dados móveis 1.000x maior 

Número de dispositivos conectados 10 – 100x maior (50 a 500 bilhões) 

Velocidade da conexão 10 – 100x maior (até 10 Gbps) 

Menor atraso na transmissão 5x menor (alguns milissegundos) 

Duração da bateria dos dispositivos 10x maior para dispositivos de baixo 

consumo de energia 

Fonte: ITU (2014) 

 

3.5.  INTERNET DAS COISAS 

 

O advento da quinta geração de telefonia móvel dará um grande impulso a 

uma das tendências mais promissoras da indústria de telecomunicações que é a 

Internet das Coisas ou IoT (Internet of Things). 

Segundo levantamento realizado pela Ericsson, estima-se que em 2022 

existirão 29 bilhões de dispositivos conectados, dos quais 18 bilhões estarão 

relacionados com IoT. Ainda segundo o estudo, em 2018 o número de dispositivos 

IoT deve superar o número de celulares. Em 2022, a expectativa é ter 1,5 bilhão de 

dispositivos IoT conectados em alguma rede de telefonia móvel (ERICSSON, 2016). 
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O número de dispositivos conectados atualmente e uma projeção anual até 

2022, é apresentada na FIGURA 16. Como pode ser observado, os dispositivos de 

IoT e telefones celulares terão o maior crescimento no período, demandando, cada 

vez mais, recursos das redes móveis. Os números referentes aos anos 2017 a 2022 

são estimados (ERICSSON, 2016). 

 

FIGURA 16 – NÚMERO DE DISPOSITIVOS CONECTADOS 

 
Fonte: Ericsson (2016) 

 

Como constatado na FIGURA 16, os consumidores estão cada vez mais 

conectados. Segundo dados da consultoria Mckinsey, cada usuário possui, em 

média, quatro dispositivos que se comunicam com aplicações em nuvem. 

Globalmente, estima-se que 127 novos dispositivos se conectam à Internet a cada 

segundo (MCKINSEY, 2017). 
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No mesmo estudo a consultoria estima que as aplicações e serviços de IoT 

tem potencial de gerar um impacto econômico de até US$ 11,1 trilhões em 2025, 

considerando os vários segmentos onde a tecnologia é empregada, como pode ser 

verificado na FIGURA 17 (MCKINSEY, 2017). 

FIGURA 17 – IMPACTO ECONÔMICO POTENCIAL GERADO PELA IoT EM 2025 

 

Fonte: Adaptado de Mckinsey (2017) 
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Mobile) e LTE (Long Term Evolution). Muitas operadoras de telecomunicações 

trabalham para implantar redes IoT, baseadas na tecnologia NB-IoT, em escala 

municipal, a fim de viabilizar projetos de cidades conectadas (SONG; LIN; TANG; 

DONG, 2017). 

Ao contrário do NB-IoT, a tecnologia LoRa opera em faixas de frequências 

não licenciadas, e permitem que os usuários finais instalem seus próprios gateways 

LoRa, semelhantes aos roteadores WiFi privados. Esta característica torna a 

tecnologia LoRa adequada para operar em regiões periféricas, sem cobertura de 

rede celular, ou para estabelecer redes IoT privadas, com requisitos específicos de 

qualidade e segurança (SONG; LIN; TANG; DONG, 2017). 

Esta realidade abre espaço para que empresas implantem infraestruturas 

especializadas para a prestação de serviços IoT, independentes das operadoras, o 

que pode acelerar ainda mais os projetos de comunicação entre as máquinas. 

A perspectiva de crescimento da IoT nos próximos anos é muito grande. 

Atualmente, apenas 20% da população global possui cobertura das redes LPWAN, 

porém as estimativas indicam que, em 2022, quase 100% da população terá acesso 

a essas redes (MCKINSEY, 2017). 

Adicionalmente, os avanços tecnológicos relacionados aos dispositivos 

também estão contribuindo para a massificação das aplicações IoT. A redução dos 

requisitos de energia dos dispositivos diminui seus custos e possibilitam o 

desenvolvimento de soluções IoT mais integradas. 

Um exemplo disso são os sensores LIDAR (Light Detection And Ranging) 

que exploram e detectam ambientes, fundamentais para a condução autônoma. Nos 

últimos oito anos seu preço diminuiu mais de 10 vezes e, para os próximos dois 

anos, espera-se uma queda superior a 65 vezes. Esta diminuição, combinada com o 

aumento da sofisticação tecnológica desses sensores, está contribuindo para o 

desenvolvimento de carros totalmente autônomos, que podem representar 25% de 

todo o mercado de veículos em 2035 (MCKINSEY, 2017). 

 

3.6.  VIRTUALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DE REDE 

 

Além das transformações que vêm ocorrendo no acesso das redes de 

telefonia móvel, que proporcionam conexões de alta velocidade, outra revolução 

significativa está em andamento. Entretanto, o foco desta mudança é a infraestrutura 
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computacional das centrais, composta por equipamentos específicos e dedicados 

que, em geral, são mais caros e necessitam de uma operação mais especializada. 

Em muitas situações esses equipamentos ficam subutilizados e não permitem o 

compartilhamento com outras aplicações (ETSI, 2012). 

Para minimizar os impactos financeiros decorrentes da necessidade de 

constante evolução da infraestrutura, a indústria está investindo em uma nova 

geração de equipamentos que utiliza os conceitos de virtualização computacional, 

para otimizar a infraestrutura de suas centrais (ETSI, 2012). 

Em 2012, sete grandes operadoras mundiais se uniram para fundar, no 

âmbito do ETSI (European Telecommunications Standards Institute), um ISG 

(Industry Specification Group) para trabalhar na especificação de um padrão para 

virtualização de redes, chamado NFV (Network Functions Virtualization), e no ano 

seguinte foi publicada a primeira versão da arquitetura funcional para NFV. 

Segundo especificação ETSI (2014), a NFV tem como objetivos: 

 Dissociar hardware de software – permitir evolução independente de 

ambos elementos. 

 Aumentar a eficiência dos investimentos em equipamentos de rede – 

utilização de hardware comercial (servidores e dispositivos de 

armazenamento de propósito geral) para fornecer funções de rede 

(NF – Network Functions) através de técnicas de virtualização de 

software. 

 Proporcionar maior flexibilidade para a ativação de uma função de 

rede (NF) – as funções de rede podem ser instaladas em qualquer 

hardware da rede, por isso poderão ser alocadas nos locais mais 

adequados. 

 Garantir escalabilidade – crescimento da rede sob demanda. 

 Prover elasticidade – utilização dos recursos de rede feita sob 

demanda. 

 Proporcionar maior eficiência operacional – padronização dos 

procedimentos de automação e operação. 

 Permitir a instalação de uma rede com múltiplos fornecedores – uso 

de interfaces abertas e padronizadas na comunicação entre as 
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funções de rede virtualizadas (VNF – Virtual Network Function) e os 

recursos de hardware. 

 Reduzir o consumo de energia – migração de cargas de trabalho de 

hardware subutilizado e desligamento de hardware não utilizado. 

 Acelerar inovação – desenvolvimento de produtos baseados em 

software. 

 

Com a NFV, a médio e longo prazos, os fabricantes deixarão de produzir 

equipamentos de telecomunicações para desenvolver softwares de rede. A FIGURA 

18 exemplifica o conceito da NFV, que é a migração das funções de rede (NF) que 

estão em hardware especializado e dedicado, para aplicações que são executadas 

em hardware de mercado (ETSI, 2014). 

 

FIGURA 18 – MIGRAÇÃO DE FUNÇÕES DE REDE 

 
Fonte: O autor (2017) 
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TABELA 17 (NET, 2017; OI, 2017; VIVO, 2017). 

Neste segmento as tecnologias mais relevantes são aquelas suportadas 

pelas redes metálicas (fios de cobre), redes de fibras ópticas e as redes híbridas ou 

Balanceador

Roteador

DPI

Firewall

Hardware
Especializado

Hardware Comercial

Camada de Virtualização

O
rq

u
e
s
tra

ç
ã
o

NFV            HW e SW DESACOPLADOS

DPI VNFRoteador VNF

Balanceador VNFFirewall VNF

Funções de Rede Virtualizadas (Software)



70 

simplesmente Cable, compostas por fibras ópticas e cabos coaxiais, como descritas 

a seguir e apresentadas na TABELA 17: 

 Redes Metálicas – Acesso banda larga onde a conexão metálica se estende 

desde o Central Office até as instalações dos clientes. 

o ADSL / ADSL2+ – Asymmetric Digital Subscriber Line. 

o VDSL – Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line. 

 FTTN (Fiber to the node) – Nesta configuração de rede um cabo óptico 

conecta o Central Office da operadora a uma estação intermediária. A 

interligação dessa estação com o cliente é feita por cabos de cobre. 

 FTTC (Fiber to the curb) – Na configuração FTTC o cabo óptico conecta o 

Central Office a um armário na rua (street cabinet), próximo das instalações 

dos clientes. A interligação do armário com o cliente é feita por cabos de 

cobre. 

 FTTB (Fiber to the building) – A conexão óptica proveniente do Central Office 

chega até a um armário instalado no prédio onde se encontram os clientes. A 

conexão final, entre o armário e os clientes, é feita por cabos de cobre. 

 FTTH (Fiber to the home) – No cenário FTTH a conexão óptica vai do Central 

Office até as dependências dos clientes. 

 HFC (Hybrid Fiber Coax) – Nesta configuração de rede um cabo óptico 

conecta o Central Office a um elemento de rede intermediário, chamado de 

nó óptico. A interligação desse elemento com o cliente é feita por cabos de 

coaxiais. 

 

TABELA 17 – TECNOLOGIAS DE ACESSO DE BANDA LARGA FIXA 

MEIO FÍSICO TECNOLOGIA VELOCIDADE * 

REDES METÁLICAS 
ADSL / ADSL2+ Até 15 Mbps 

VDSL Até 35 Mbps 

REDES ÓPTICAS 

FTTx 

(Fibra Óptica + 

VDSL2) 

FTTN Até 50 Mbps 

FTTC Até 50 Mbps 

FTTB Até 50 Mbps 

FTTH Até 300 Mbps 

REDES HFC (Cable) Até 120 Mbps 

Fonte: Sites das Operadoras Vivo e NET (2017) 
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* Valores de referência encontrados no mercado de telecomunicações brasileiro. 

 

Ao avaliar o mercado global de banda larga fixa, considerando o período o 

cenário de um ano (2º trimestre de 2016 ao 2º trimestre de 2017), a tecnologia que 

apresenta maior crescimento na participação de mercado é a FTTH (Fiber to the 

Home) e as que possuem maior queda são aquelas que utilizam os fios de cobre, 

como pode ser verificado na FIGURA 19. Este fato se explica pela maior capacidade 

de transmissão de dados que os acessos FTTH proporcionam aos usuários. 

FIGURA 19 – CRESCIMENTO DE ACESSOS POR TECNOLOGIA 

 
Fonte: Adaptado de Point Topic (2017) 
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FIGURA 20 – CRESCIMENTO GLOBAL DOS USUÁRIOS DE BANDA LARGA FIXA 

 
Fonte: Point Topic (2017) 

Seguindo a tendência global, o Brasil também apresenta um crescimento 

significativo nos acessos de banda larga fixa. De agosto/2016 a agosto/2017 foi 

registrado no país um acréscimo de 1.461.075 acessos, uma expansão de 5,51%. 

Em agosto de 2017 o total de acessos no Brasil é de 27.975.958 (ANATEL, 2017). 

As tecnologias de banda larga fixa mais representativas no Brasil são 

apresentadas na TABELA 18. Das quatro, a única que apresenta crescimento é a 

fibra, motivada pela demanda por maiores velocidades de transmissão, como pode 

ser constatado na FIGURA 21. 

 

TABELA 18 – TECNOLOGIAS DE BANDA LARGA FIXA MAIS REPRESENTATIVAS 
NO BRASIL 

TECNOLOGIA NÚMERO DE ACESSOS PARTICIPAÇÃO 

ADSL, ADSL2+ e VDSL 13.288.157 47,50% 

HFC (Cable) 8.793.802 31,43% 

Fibra (FTTH) 2.548.769 9,11% 

Rádio Spread Spectrum 2.003.595 7,16% 

Outras 1.341.635 4,80% 

Fonte: Adaptado de ANATEL (2017) 
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FIGURA 21 – EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TECNOLOGAIS NO MERCADO 
DE BANDA LARGA FIXA NO BRASIL 

 
Fonte: Adaptado ANATEL (2017) 

Ao avaliar os players do mercado, constata-se que as três grandes 

operadoras brasileiras de telecomunicações ainda detêm, juntas, mais de 80% de 

participação no mercado de banda larga fixa, porém com uma tendência de queda 

nos últimos meses, como pode ser constatado na TABELA 19 (ANATEL, 2017). 

O maior crescimento é verificado entre os provedores regionais, 

classificados como outros na TABELA 19, que, na grande maioria, operam redes de 

acesso via fibra óptica. 

Como ocorre em nível mundial, a participação dos acessos baseados em 

tecnologias de rede metálica (ADSL, ADSL2+ e VDSL) no mercado de banda larga 

fixa no Brasil, apresenta uma tendência de queda (ANATEL, 2017). 

 

TABELA 19 – PRINCIPAIS CONCORRENTES DE BANDA LARGA FIXA NO 
BRASIL 

GRUPO 

ECONÔMICO 

TECNOLOGIA 

EMPREGADA 

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO 

FEVEREIRO 2017 AGOSTO 2017 

CLARO 

NET 

MOJORITARIAMENTE 

HFC 
31,40% 31,14% 

TELEFÔNICA 

VIVO 

MAJORITARIAMENTE 

ADSL, ADSL2+ e VDSL 
27,73% 27,21% 
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OI 
MAJORITARIAMENTE 

ADSL, ADSL2+ e VDSL 
23,90% 22,83% 

ALGAR 
MAJORITARIAMENTE 

ADSL, ADSL2+ e VDSL 
1,87% 1,90% 

TIM 
MAJORITARIAMENTE 

FIBRA 
1,25% 1,39% 

SKY 

AT&T 
LTE 1,17% 1,31% 

COPEL 

SERCOMTEL 

MAJORITARIAMENTE 

FIBRA 
0,62% 0,65% 

OUTROS 
MAJORITARIAMENTE 

FIBRA 
12,06% 13,57% 

Fonte: Adaptado ANATEL (2017) 

 

A pressão gerada pela expansão dos provedores regionais de acesso via 

fibra óptica, traz para as operadoras tradicionais o desafio de evoluírem suas redes 

para tecnologias baseadas em fibra (FTTH), a fim de atender as demandas dos 

usuários por maior velocidade de conexão. As operadoras líderes de mercado já 

possuem ofertas de banda larga com essa tecnologia (NET, 2017; OI, 2017; VIVO, 

2017). 

 

3.8.  A TRANSFORMAÇÃO DO NEGÓCIO – TELCO DIGITAL 

 

Além das transformações no âmbito de suas redes, as operadoras 

precisaram evoluir também em outros aspectos de seu negócio, para se manterem 

competitivas. O rápido crescimento na utilização de smartphones mudou o 

comportamento do cliente, suas expectativas e a forma de interação com os 

diferentes provedores de serviços. 

O aumento da disponibilidade da informação proporcionada pela tecnologia 

digital e móvel, provoca nas pessoas o desejo de personalização e agilidade por 

parte das prestadoras de serviço. A personalização gera confiança e melhora a 

percepção do cliente em relação ao prestador de serviço e tem se tornado, cada vez 

mais, um fator crítico na tomada de decisões das pessoas (DELOITTE, 2016). 
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Uma tendência comum às principais operadoras do mundo é o 

desenvolvimento de projetos de transformação digital, focados na diversificação e 

simplificação do relacionamento com seus clientes, e que visam melhorar a sua 

experiência na utilização dos serviços disponibilizados pelas operadoras 

(WAVELET; TREJO; GRIFFA; VALLEJO, 2012). 

Os clientes estão no centro da transformação digital em vários setores e nas 

telecomunicações não é diferente. Eles direcionam e impulsionam a demanda por 

dispositivos mais poderosos, conectividade omnipresente, informação e 

entretenimento, interações mais próximas com amigos e empresas, em qualquer 

lugar, no trabalho, em casa e em movimento (FRIEDRICH; PÉLADEAU; TOUMI, 

2014). 

Por tudo isso, as prestadoras de serviços de telecomunicações devem 

repensar sua estratégia de atuação e considerar adaptações na sua estrutura 

organizacional, principalmente nos canais de interação e apoio aos seus clientes 

(DELOITTE, 2016). 

Em geral, os projetos de transformação têm como objetivo digitalizar e 

melhorar a experiência dos consumidores, e se concentram em dois fatores 

essenciais do relacionamento das operadoras com seus clientes, que são:  

 Atendimento – deve ser realizado de forma automática e integrada, 

por meio de múltiplos canais: dispositivos móveis, telefone e lojas. 

 Produtos e serviços – é necessário disponibilizar um portfólio de 

produtos mais atraente, contendo serviços digitais personalizados, a 

fim de satisfazer aos requisitos de cada cliente. 

 

Para serem bem-sucedidos, os projetos de transformação digital devem ir 

muito além que adequações na página Internet ou no perfil da empresa nas redes 

sociais. Para realmente transformar a experiência de seus clientes, as operadoras 

devem promover uma profunda mudança em todos os aspectos de sua operação, a 

partir de uma visão digital envolvendo os processos de negócio e tecnologia da 

informação, que determinam todas interações com seus clientes (FRIEDRICH; 

PÉLADEAU; TOUMI, 2014). 

O estudo sobre transformação digital, publicado pela PWC (FRIEDRICH; 

PÉLADEAU; TOUMI, 2014), que visa ser uma referência para empresas de todo 
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mundo, propõe um modelo para que uma operadora de telecomunicações se torne 

digital. A proposta dos autores prevê as seguintes ações: 

 Definir o escopo de transformação – definição de estratégia para 

diferenciar a empresa e transformar a experiência do usuário. 

 Entregar uma experiência verdadeiramente multicanal – garantir uma 

experiência digital em todos os canais de interação com os clientes. 

Alteração do modelo com canais específicos e restritos, para uma 

experiência de múltiplos canais integrada e mais atraente. 

 Definir ofertas adequadas para seus clientes – desenvolvimento de 

produtos e serviços digitais, apropriados a cada segmento de clientes. 

 Redesenhar o modelo operacional – isso inclui os processos, estrutura 

organizacional, tecnologias e habilidades que determinam a estratégia de 

transformação digital da empresa. 

 Adequar os processos de Tecnologia da Informação (TI) às novas 

exigências de mercado – os processos de TI, que envolvem o 

relacionamento com os clientes, devem estar estreitamente integrados 

com as novas tecnologias que estão direcionando a transformação 

digital. 

 

Um elemento chave desse processo de transformação envolve a 

substituição de sistemas de TI legados, por plataformas modernas, mais leves e 

ágeis. Adicionalmente as operadoras devem privilegiar uma abordagem mais ágil 

para o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e serviços. A utilização de 

arquiteturas abertas possibilita a incorporação de inovações que, frequentemente, 

surgem fora do ambiente da empresa (FRIEDRICH; PÉLADEAU; TOUMI, 2014). 

 

3.9.  A NECESSIDADE DE GERENCIAR PROJETOS DE INOVAÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO 

 

As constantes mudanças tecnológicas e de mercado que vêm ocorrendo na 

indústria de telecomunicações, exigem das operadoras respostas rápidas para o 

atendimento das novas demandas e necessidades de seus clientes. 
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Novas estratégias de atuação, alinhadas com os anseios, expectativas e 

perfis dos usuários, que cada vez mais demandam soluções digitais, precisam ser 

desenvolvidas e implantadas pelas operadoras. Elas precisam encontrar novos 

caminhos de crescimento e de aumento da rentabilidade; a resposta é a inovação. 

Porém, iniciativas de inovação que promovem a transformação digital, 

trazem consigo grandes desafios que precisam ser superados por todas as 

empresas que se propõem a se diferenciar no mercado. Segundo o IDC (2016), o 

índice de fracasso de projetos dessa natureza pode chegar a 70%. 

No âmbito do governo dos Estados Unidos, a grande maioria dos projetos de 

TI e transformação digital, de alta complexidade e risco, falha (MERGEL, 2016): 

 94% dos projetos de TI extrapolam o orçamento e estão atrasados; e 

 40% nunca são concluídos. 

 

Epstein (2002) afirma que muitos pesquisadores apresentam dados 

relacionados à existência de riscos em processos de inovação, indicando que 

apenas uma, em cada sessenta ideias de produtos inovadores, atingiu o sucesso 

comercial; e que cinco, de seis horas trabalhadas em empreendimentos e projetos 

de inovação, são gastas com produtos malsucedidos. 

Todo esse contexto aumenta a complexidade operacional das empresas do 

setor de telecomunicações e gera dificuldades adicionais para o gerenciamento de 

seus projetos de inovação. 

Desenvolver projetos em um contexto de elevada incerteza e que envolve 

grandes valores de investimento, se torna um grande desafio para as operadoras e 

demanda o uso de técnicas e ferramentas adequadas de gerenciamento de projetos, 

em especial para avaliação dos riscos, que deve ser realizada ao longo de todo o 

ciclo de vida do projeto (VENCATO, 2014). 

Além das transformações já mencionadas, as operadoras devem investir na 

transformação das suas políticas e práticas de gerenciamento de projetos; é preciso 

dedicar mais atenção e priorizar a gestão de projetos em todo o processo de 

transformação da companhia. Além disso, é imprescindível investir na qualificação 

dos gerentes de projetos e em ferramentas de gestão e controle. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para alcançar os objetivos estabelecidos no presente trabalho de pesquisa, 

são considerados materiais que contribuem para o desenvolvimento do método 

proposto, além das ferramentas empregadas nos estudos de caso, que visam validar 

o método. 

Além dos materiais, métodos são aplicados para direcionar as ações em 

cada uma das etapas do presente estudo. 

Este capítulo apresenta, inicialmente, uma descrição de todos os recursos e 

ferramentas utilizadas no desenvolvimento da pesquisa e construção dos estudos de 

caso. Em seguida, são descritos os métodos estabelecidos para direcionar este 

trabalho. 

 

4.1.  MATERIAIS 

 

4.1.1. FMEA – Failure Mode and Effect Analysis 
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A ferramenta de análise e avaliação dos riscos em projetos de inovação 

tecnológica, escolhida para fundamentar o método proposto nesta dissertação, é a 

FMEA – Failure Mode and Effect Analysis. 

Através dela é calculado o RPN (Risk Priority Number) associado a cada 

risco do projeto, obtido pelo produto dos três fatores de risco: 

 Probabilidade de ocorrência da falha. 

 Gravidade dos efeitos da falha. 

 Probabilidade de detecção da falha. 

 

Tomando como base os conceitos fundamentais da análise FMEA, são 

desenvolvidas as tabelas apresentadas nas FIGURAS 22 e 23, utilizando a 

ferramenta Microsoft Excel. Essas tabelas são utilizadas para a identificação, análise 

e classificação dos riscos dos projetos de inovação tecnológica do LIT. 

Visando adaptar a FMEA ao contexto dos projetos do LIT, são realizadas 

adequações nos critérios de classificação, relacionados a cada um dos três fatores 

de risco, porém sem modificar a essência da ferramenta. 

O objetivo é utilizar, em cada um dos critérios, uma linguagem mais próxima 

da encontrada em áreas de tecnologia das operadoras de telecomunicações. 

Adicionalmente são introduzidos intervalos de referência para auxiliar a classificação 

dos riscos, tornando a atividade menos subjetiva. Estas adaptações podem ser 

verificadas nas TABELAS 21, 22 e 23. 

Além de novos critérios, é definida uma escala de cores para proporcionar 

uma classificação visual da complexidade dos riscos, a partir do valor de RPN 

calculado para cada um dos riscos, como mostrado na TABELA 20. 

 

FIGURA 22 – TABELA PARA IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS 
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Fonte: O autor (2017) 

 

TABELA 20 – ESCALA DE CORES PARA CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 
CONFORME VALOR DO RPN 

BAIXO 0 a 200 

MÉDIO 201 a 700 

ALTO 701 a 1000 

Fonte: O autor (2017) 
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FIGURA 23 - TABELA PARA AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 

Fonte: O autor (2017) 
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TABELA 21 – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO IMPACTO (GRAVIDADE OU 
SEVERIDADE) DO RISCO – FMEA ADAPTADO 

VALOR CATEGORIA INTERPRETAÇÃO 

10 

Muito alto 

O risco tem impacto muito alto, pois afeta serviços 

essenciais e de ampla abrangência, e gera um 

tempo elevado de indisponibilidade. São 

potencialmente danosos à imagem da empresa. 
9 

8 

Alto 

Risco com alto impacto. Interrupção parcial do 

serviço ou indisponibilidade massiva para mais de 

60% dos clientes, porém sem impacto nos demais 

sistemas ou produtos associados. 
7 

6 

Moderado 

Interrupção parcial do serviço, gerando 

indisponibilidade para uma parcela significativa de 

clientes ou sistemas. Problemas intermitentes 

também se enquadram nesta categoria. 
5 

4 

Baixo 

Interrupção parcial do serviço, porém sem 

recorrência e com baixo tempo de indisponibilidade. 

Interrupção de serviços sem impactar a função 

principal da tecnologia considerada. 
3 

2 Muito baixo 

A falha não impede o funcionamento do serviço, 

impactando apenas funcionalidades secundárias e 

um número pequeno de clientes. São casos 

pontuais e isolados. 

 1 Mínimo 

A falha não impede o funcionamento do serviço, 

impactando apenas uma funcionalidade secundária 

e um número muito pequeno de clientes. São casos 

raros, pontuais e isolados. 

Fonte: O autor (2017) 
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TABELA 22 – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROBABILIDADE DE 
OCORRÊNCIA DO RISCO – FMEA ADAPTADO 

VALOR CATEGORIA REFERÊNCIA INTERPRETAÇÃO 

10 

Muito alta 

> 90% Probabilidade altíssima de ocorrer 

a falha, seja em um evento único 

ou frequente, pontual ou massivo. 9 > 80% 

≤ 90% 

8 

Alta 

> 70% 

≤ 80% 

Probabilidade alta de ocorrer a 

falha. Corresponde aos eventos 

cuja probabilidade de ocorrência é 

maior que 60%. 

7 > 60% 

≤ 70% 

6 

Moderada 

> 50% 

≤ 60% 

Eventos prováveis de ocorrer, 

normalmente associados a eventos 

únicos ou sazonais. Considera-se 

nesta categoria a faixa de 

probabilidade de 40% a 60%. 

5 > 40% 

≤ 50% 

4 

Baixa 

> 30% 

≤ 40% 

Normalmente relacionada a 

eventos pontuais, com ou sem 

recorrência, com probabilidade 

menor que 40%. 
3 > 20% 

≤ 30% 

2 Muito baixa > 5% 

≤ 20% 

Eventos únicos e pontuais, com 

probabilidade de ocorrência menor 

que 20%. 

1 Mínima ≤ 5% 

Eventos únicos e pontuais, com 

probabilidade de ocorrência menor 

que 5%. Nesta categoria estão 

compreendidos os eventos que 

necessitam de um conjunto de 

causas pouco prováveis para 

ocorrer. 

Fonte: O autor (2017) 
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TABELA 23 – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROBABILIDADE DE 
DETECÇÃO DO RISCO – FMEA ADAPTADO 

VALOR CATEGORIA REFERÊNCIA INTERPRETAÇÃO 

1 Muito alta > 85% 

Probabilidade muito alta de 

detectar e corrigir a falha. Existem 

sistemas de gerência capazes de 

detectar e sinalizar a ocorrência da 

falha. 

2 Alta > 60% 

≤ 85% 

Probabilidade alta de detectar e 

corrigir a falha. Corresponde aos 

eventos cuja probabilidade de 

detecção é superior a 60%. 

3 

Moderada 

> 50% 

≤ 60% 

Eventos prováveis de serem 

detectados, com probabilidade 

entre 40% e 60%, que, em muitos 

casos, os sistemas de gerência 

demoram a identificar a falha. 

4 > 40% 

≤ 50% 

5 

Baixa 

> 35% 

≤ 40% 

Normalmente relacionado a 

eventos pontuais, com ou sem 

recorrência, com probabilidade de 

detecção menor que 40%. 
6 > 30% 

≤ 35% 

7 

Muito baixa 

> 20% 

≤ 30% 

Eventos únicos e pontuais, com 

probabilidade de detecção menor 

que 30%. Os sistemas de gerência 

têm dificuldades para identificar a 

falha. 

8 > 10% 

≤ 20% 

9 

Mínima 

> 5% 

≤ 10% 

Eventos únicos e pontuais, com 

probabilidade de detecção menor 

que 10%. Os sistemas de gerência 

não são capazes de identificar a 

falha. 

10 ≤ 5% 

Fonte: O autor (2017) 
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4.1.2. Planning poker de riscos 

 

O planning poker de riscos é uma adaptação do planning poker 

convencional, apresentado na FIGURA 10, utilizado na estimativa de esforço para 

executar uma tarefa, porém seu foco é a avaliação e classificação dos riscos do 

projeto. 

A grande mudança é observada nas cartas numéricas, que passam a ter 

valores discretos, de 1 a 10. Esta alteração é necessária para adequar a ferramenta 

aos valores utilizados na FMEA, que prevê uma pontuação de 1 a 10 para os três 

critérios de avaliação, considerados na classificação dos riscos. Outra alteração em 

relação ao planning poker convencional é a exclusão da carta infinito, por não ser 

necessária no contexto de classificação de riscos. 

Como no planning poker, a classificação dos riscos é feita utilizando um 

conjunto de cartas, conforme FIGURA 24. Cada item do backlog de riscos é avaliado 

e classificado individualmente, até que haja o consenso entre os membros da 

equipe. 

A utilização desse procedimento é fundamental para reduzir o nível de 

subjetividade da FMEA, pois permite uma avaliação criteriosa e também quantitativa 

dos riscos do projeto. 

 

FIGURA 24 – PLANNING POKER CARDS PARA RISCOS 

 
Fonte: O autor (2017) 
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As cartas utilizadas no planning poker de riscos são utilizadas para 

quantificar os três fatores de riscos da FMEA e possuem os seguintes significados: 

 Cartas numéricas – Indicam o grau de complexidade do fator de risco. 

Para probabilidade de ocorrência e gravidade, quanto maior o 

número, maior é a complexidade. Para probabilidade de detecção, 

quanto maior o número, menor é a complexidade. 

 Interrogação – O membro da equipe não está preparado para atribuir 

um valor para a sua avaliação do fator de risco, e necessita de mais 

informações. 

 Xícara de café – Trata-se da solicitação de pausa por ou mais 

membros da equipe, a fim de refletirem antes de tomar uma decisão. 

É fundamental que a solicitação de pausa seja respeitada. 

 

4.1.3. Questionário de avaliação do uso do método de avaliação de riscos 

 

Para avaliar a efetividade do uso do método proposto neste trabalho, foi 

elaborado o questionário de avaliação apresentado no APÊNDICE A deste 

documento e aplicado aos profissionais que participam diretamente do 

desenvolvimento dos estudos de caso apresentados nesta dissertação. 

Além disto, este instrumento de sondagem e coleta de informação, é 

utilizado para avaliar a aceitação do método por parte desses profissionais. Os 

resultados obtidos nesta pesquisa são apresentados no APÊNDICE B. 

 

4.2.  MÉTODOS 

 

Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho, são necessários 

procedimentos para direcionar a pesquisa que define o método de avaliação de 

riscos em projetos de inovação tecnológicas, bem como as ferramentas utilizadas na 

aplicação e validação do método, e consolidação dos resultados. Na FIGURA 25 são 

apresentadas as principais etapas do desenvolvimento da presente dissertação. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
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FIGURA 25 – ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DESTA DISSERTAÇÃO 

 
Fonte: O autor (2017) 

 

A primeira etapa do trabalho de desenvolvimento desta dissertação é 

dedicada à fundamentação teórica. Nesta etapa são avaliados trabalhos acadêmicos 

e estudos de institutos de pesquisa, consultorias e fabricantes do setor de 

telecomunicações. São priorizados trabalhos recentes a fim de obter dados e 

conceitos atualizados. 

Baseado nas informações teóricas, em especial dos padrões de 

gerenciamento de projetos, iniciam-se as atividades da segunda etapa que visa a 

criação do método de avaliação de riscos em projetos de inovação tecnológica, 

principal objetivo deste trabalho. 

Em seguida, na terceira etapa, são realizadas pesquisas para a escolha de 

ferramentas para a identificação e avaliação de riscos. Após a análise de artigos 

acadêmicos sobre gestão de riscos, define-se que a FMEA é a base para a criação 

de uma ferramenta para a avaliação dos riscos em projetos de inovação do LIT, que 

é o foco da quarta etapa. 

1ª ETAPA

Fundamentação 

Teórica e Revisão 

Bibliográfica

2ª ETAPA

Criação do Método 

de Avaliação de 

Riscos

4ª ETAPA

Adaptação da 

Ferramenta FMEA

5ª ETAPA

Aplicação e 

Validação do 

Método

6ª ETAPA

Consolidação e 

Análise de 

Resultados

7ª ETAPA

Documentação /

Produção Técnica

3ª ETAPA

Pesquisa de 

Ferramentas para 

Avaliação de Riscos
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Na quinta etapa são realizados estudos de caso onde o método e as 

ferramentas propostas nesta dissertação são, aplicadas e validadas. Para isso são 

escolhidos projetos do LIT, com a participação e o apoio dos profissionais que estão 

diretamente envolvidos com os projetos selecionados. 

A sexta etapa do desenvolvimento deste trabalho é destinada à 

consolidação e análise dos resultados obtidos com a realização dos estudos de 

caso. Em seguida são elaboradas as principais conclusões do trabalho e sua 

documentação. 

 

4.2.1.  Método para avaliação de riscos em projetos de inovação 

tecnológica 

 

O método de avaliação dos riscos em projetos de inovação tecnológica, 

proposto neste trabalho, é apresentado na FIGURA 26. Como pode ser observado, o 

método prevê a realização das análises e avaliações dos riscos em duas etapas. 

Até a utilização do método, a avaliação de riscos não era realizada nos 

projetos de inovação do LIT, resultando, quase sempre, em retrabalhos e constantes 

atrasos na entrega dos protótipos e provas de conceito. 
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FIGURA 26 – MACROPROCESSO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 
Fonte: O autor (2017) 
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Na primeira etapa é feita uma análise preliminar dos riscos, quando o projeto 

de inovação, relacionado a uma nova tecnologia, está na fase de desenvolvimento 

de protótipos e provas de conceito. 

A análise dos riscos do projeto nesta etapa, tem como objetivo a sua 

identificação e classificação. Devem ser utilizados o padrão SCRUM, o planning 

poker de riscos e a tabela apresentada na FIGURA 22, com a participação de todos 

os integrantes da equipe, em conjunto, de modo a assegurar uma avaliação mais 

robusta dos riscos. 

Ao final desta etapa, a equipe do projeto deverá disponibilizar os seguintes 

documentos: 

 Caderno de testes utilizado nas provas de conceito preenchido. 

 Planilha de identificação e classificação de riscos (FIGURA 22) 

preenchida. 

 Relatório técnico sobre o protótipo desenvolvido ou prova de conceito 

realizada. 

 Análise de viabilidade técnica. 

 

As entradas que subsidiam a aplicação do método proposto nesta pesquisa, 

nos projetos do LIT, são: resultados das prospecções tecnológicas realizadas pelo 

time do laboratório e as demandas internas da empresa (Marketing, Produtos, 

Regulatório, Comitê Executivo, Engenharia, Operações dentre outras). 

Os principais passos da avaliação de riscos na etapa de prova de conceito e 

prototipagem, utilizando o SCRUM, podem ser verificados nas FIGURAS 27 e 28. 

Tomando como base o product backlog definido e priorizado pelo product owner, a 

equipe se reúne para definir o sprint backlog (histórias do sprint), bem como o 

esforço necessário para executar cada uma das histórias. Na sequência, a equipe 

deve se dedicar às atividades de identificação e classificação dos riscos, em 

reuniões de brainstorming, utilizando a tabela adaptada da FMEA, e o planning 

poker de riscos. Ao final da sprint, a equipe do projeto deve avaliar os resultados 

obtidos e definir ações para melhorar as atividades nos sprints seguintes.  
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FIGURA 27 – FLUXO DO SCRUM PARA UM SPRINT 

 
Fonte: O autor (2017) 

 
FIGURA 28 – AVALIAÇÃO DE RISCOS NA PRIMEIRA ETAPA 

 

Fonte: O autor (2017) 
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Após a análise dos resultados obtidos na primeira etapa e constatada a 

viabilidade técnica do projeto, o mesmo é apresentado ao comitê de projetos da 

empresa para que seja avaliado. Caso seja aprovado, inicia-se então a segunda 

etapa, cujo objetivo é o desenvolvimento de novos produtos ou serviços, e 

implantação de uma nova infraestrutura de telecomunicações. 

Todo conhecimento e ativos do projeto produzidos na etapa anterior, são 

utilizados para auxiliar o processo de desenvolvimento do produto ou serviço, ou a 

implantação da nova infraestrutura tecnológica. Neste momento são agregados os 

dados de mercado, como, por exemplo, a descrição das características do produto, 

demanda esperada, público alvo e área de cobertura. Questões de operação e 

manutenção também serão consideradas. 

O gerenciamento do projeto nesta etapa do processo segue o padrão 

elaborado pelo PMI, já adotado pela empresa. Por se tratar de uma inovação 

tecnológica, a ser inserida em um cenário de rede preexistente, deverá ser dada 

uma ênfase maior à avaliação dos riscos, pois, apesar dos dados e conhecimento 

adquiridos nas provas de conceito realizadas na primeira etapa, o grau de incerteza 

ainda é elevado. 

Como o foco deste trabalho, no âmbito do LIT, é a avaliação dos riscos 

relacionados à tecnologia que será a base do novo produto, serviço ou infraestrutura 

de telecomunicações, não são considerados os riscos relacionados a outros 

aspectos do projeto como, por exemplo, financeiro, fornecedores, processos 

operacionais, vendas, dentre outros. Estes serão gerenciados pelo gerente do 

projeto, designado pelo PMO (Project Management Office), utilizando as ferramentas 

preconizadas pelo PMI e adotadas pela empresa. A avaliação dos riscos 

relacionados a tecnologia é inserido no gerenciamento dos demais riscos do projeto. 

Visando auxiliar a avaliação dos riscos nesta segunda etapa do método 

proposto nesta dissertação, foi desenvolvida a planilha apresentada na FIGURA 23, 

que também é baseada na FMEA. Seu objetivo é analisar a arquitetura ou topologia 

onde a nova tecnologia será implementada, a fim de identificar as falhas que 

eventualmente podem ocorrer. Neste modelo de avaliação dos riscos, todos os 

elementos de rede presentes na topologia são identificados pelos códigos #1, #2, #3 

e assim por diante, e os pontos de análise das falhas através dos códigos #A, #B, 

#C etc., que, em geral, estão entre dois elementos de rede, como mostrado na 

FIGURA 23, que contém um exemplo hipotético da rede de um projeto. 
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Como na primeira etapa, reuniões para a reavaliação dos riscos já 

identificados e avaliação de novos, são realizadas, com a utilização da técnica 

planning poker de riscos, a fim de estabelecer uma nova classificação e priorização, 

como destacado na FIGURA 29. 

 

FIGURA 29 – AVALIAÇÃO DE RISCOS NA SEGUNDA ETAPA 

 
Fonte: Adaptado de PMI (2017) 
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Como em toda reunião deste tipo, não é permitido julgar ou mesmo censurar 

o ponto de vista de qualquer um dos membros da equipe. A ideia é proporcionar 

liberdade total aos participantes, para que exponham suas questões. 

Após um período de discussões, deve ser gerado o backlog de riscos do 

projeto. O backlog de riscos, apresentado na FIGURA 22, é uma relação de todos os 

riscos do projeto, que foram identificados na reunião de brainstorming.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1.  ESTUDOS DE CASO 

 

Para a aplicação do método de avaliação de riscos proposto neste trabalho 

nos projetos de inovação do LIT, é necessário, antes de iniciar a avaliação de riscos 

na 1ª etapa, apresentá-lo aos membros da equipe responsável pelo seu 

desenvolvimento, em reunião específica, onde são discutidos dos critérios de 

avaliação e a dinâmica a ser adotada. 

A fim de receber um retorno dos profissionais que aplicam o método e as 

ferramentas nos estudos de caso e também para quantificar o seu nível de 

satisfação, utiliza-se o questionário apresentado no Apêndice A deste documento, 

onde também são apresentadas as respostas de todos os profissionais que 

participaram das provas de conceito. 

Os dois estudos de caso selecionados fazem parte do portfólio de inovação 

do LIT e abordam diferentes aspectos dos projetos de tecnologia em operadoras de 

telecomunicações. 

O primeiro estudo de caso, o projeto OpenStack, está relacionado a um novo 

conceito de infraestrutura de redes de telecomunicações, que provoca uma grande 

mudança na arquitetura empregada até então. Ao invés de utilizar hardwares 

dedicados e inflexíveis, a indústria de telecomunicações está migrando as funções 

de rede para estruturas virtualizadas, instaladas em hardwares de mercado e mais 

baratos. 

O segundo estudo de caso se refere a uma nova tecnologia, de código 

aberto, que permite o desenvolvimento de aplicações multimídia, para serem 

utilizadas diretamente nos navegadores da Internet, sem a necessidade de 

aplicativos específicos. Esta facilidade possibilita aos desenvolvedores de 

aplicações Web, criar soluções de telecomunicações para seus clientes, utilizando 

apenas os serviços de banda larga das operadoras. 

Para cada um dos estudos de caso são apresentados os resultados obtidos 

com a adoção do método, além de uma avaliação dos benefícios da sua utilização. 
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5.1.1.  Projeto OpenStack 

 

A plataforma OpenStack é uma estrutura de computação em nuvem, de 

código aberto. Foi idealizada como uma solução de IaaS (Infrastructure as a 

Service), para hospedar aplicações públicas e privadas em nuvem. 

O software OpenStack é desenvolvido por uma grande comunidade de 

especialistas. Atualmente, mais de 600 instituições, de diversos segmentos da área 

de tecnologia (pesquisadores e fornecedores de hardware, software e serviços), 

suportam a iniciativa e estão diretamente envolvidas em sua evolução. 

Este software é um VIM (Virtualized Infrastructure Manager), elemento 

responsável pelo controle e gestão dos recursos de computação, armazenamento e 

rede da infraestrutura NFV, além de realizar o gerenciamento da integração entre 

hardware e software no ambiente virtualizado. Tipicamente são instalados em data 

centers da infraestrutura de rede das operadoras de telecomunicações. 

O OpenStack é capaz de controlar e gerenciar um grande volume de 

recursos computacionais, de armazenamento e de rede, por meio de um painel de 

controle próprio ou através de API (Application Programming Interface) específica. 

Por utilizar tecnologias muito conhecidas e de código aberto, é ideal para a 

construção de uma infraestrutura heterogênea, por meio da utilização de hardwares 

de diferentes fabricantes. 

O VIM possui uma série de funções, com destaque para: 

 Manutenção de um inventário sobre a alocação de recursos virtuais 

aos recursos físicos, o que permite ao VIM orquestrar a designação, 

atualização e recuperação de recursos da NFVI (Network Functions 

Virtualization Infrastructure), além de otimizar o seu uso. 

 Gerenciamento gráfico do encaminhamento da VNF, organizando 

suas conexões virtuais, além de gerenciar as políticas de grupo de 

segurança para garantir o controle de acesso. 

 Gerenciamento de um repositório de recursos de hardware da NFVI 

(computação, armazenamento, rede) e dos softwares responsáveis 

pela criação das máquinas virtuais. 

 Registro de informações de desempenho e de falhas. 
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 Gestão das imagens de software (adicionar, excluir, atualizar, 

consultar, copiar), conforme solicitado por outros blocos funcionais da 

arquitetura NFV. 

 Gerenciamento do catálogo de recursos virtualizados que podem ser 

consumidos pelo NFVI.  

 

O objetivo do projeto OpenStack no contexto do LIT, é disponibilizar uma 

infraestrutura computacional, com capacidade de hospedar funções de rede 

virtualizadas, dos mais diversos fabricantes de telecomunicações. Além disso, visa 

suportar o desenvolvimento de provas de conceito relacionados a novos produtos e 

serviços, e também de novas tecnologias.  

O OpenStack segue as especificações do ETSI para NFV, como 

apresentado na FIGURA 30. 

 

FIGURA 30 – ARQUITETURA DE REFERÊNCIA PARA NFV 

 
Fonte: Adaptado de ETSI (2013) 
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de rede virtualizados, fornecidos por fabricantes de equipamentos de 

telecomunicações, que, no futuro, poderão ser adquiridos pela operadora. 

 

5.1.1.1. Avaliação de riscos na 1ª fase 

A avalição de riscos na fase de prova de conceito e desenvolvimento de 

protótipo referente ao projeto OpenStack ocorre na metade do projeto, quando a 

equipe já possui um certo conhecimento sobre a tecnologia e está mais preparada 

para realizar esta atividade. Para executar essa avaliação, são realizadas reuniões 

com a equipe do projeto para identificar e classificar os possíveis riscos, conforme 

procedimento descrito a seguir: 

 Primeira reunião: 

o Objetivo – Identificar os riscos do projeto OpenStack. 

o Ferramenta – Brainstorming. 

o Resultado – Backlog de riscos. 

 Segunda reunião: 

o Objetivo – Classificar os riscos do backlog. 

o Ferramenta – Planning poker de riscos. 

o Resultado – Riscos do backlog classificados. 

 

A construção do backlog de riscos, com a devida classificação e a 

identificação de possíveis soluções para mitigá-los, é um importante diferencial do 

método proposto para os projetos do LIT. 

Esta primeira avaliação dos riscos permite aos membros da equipe antecipar 

ações para minimizar seus impactos e, muitas vezes, antecipar ações corretivas. 

Adicionalmente, esta avaliação proporciona aos membros da equipe do 

projeto um conhecimento maior sobre os possíveis modos de falha e 

vulnerabilidades da tecnologia. Este conhecimento é fundamental para a etapa 

seguinte do projeto, quando a tecnologia é colocada, definitivamente, em operação. 

Os resultados das duas reuniões para análise de riscos são apresentados na 

FIGURA 31. Como pode ser observado, para este projeto, não foram identificados 

riscos de alta complexidade. 
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FIGURA 31 – RISCOS DE MÉDIA E BAIXA COMPLEXIDADE (1ª ETAPA) 

 
Fonte: O autor (2017) 
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5.1.1.2.  Avaliação de riscos na 2ª fase 

Após a verificação da viabilidade técnica da utilização do OpenStack, para a 

disponibilização de um ambiente computacional, capaz de suportar aplicações e 

funções de rede virtualizadas, o projeto é então apresentado ao diretor da área de 

tecnologia, a fim de se obter a autorização para a implantação desta nova 

infraestrutura tecnológica no LIT. 

Com a aprovação para a continuidade do projeto, inicia-se a segunda etapa 

do método proposto neste trabalho. A análise de riscos nesta etapa tem como 

objetivos a reavaliação dos riscos identificados e classificados na etapa anterior, 

bem como a identificação de novos riscos. 

Como na primeira etapa, uma reunião específica para discutir os riscos do 

projeto é realizada com a participação de todos os profissionais comprometidos com 

o projeto. As ferramentas utilizadas para auxiliar a atividade de avaliação dos riscos 

são:  

 Planning poker de riscos; e 

 Topologia de rede a ser implantada – FIGURA 32. 

 

O resultado esperado é a atualização do backlog de riscos, priorizando 

aqueles mais críticos, além de definir a resposta mais adequada ao risco. 

Adicionalmente, são identificados os responsáveis por tratar cada um dos riscos que 

foram priorizados. 

As lições aprendidas e todo conhecimento acumulado durante a fase de 

desenvolvimento do protótipo, contribuem para melhorar a qualidade da avaliação 

dos riscos do projeto. 

Nesta fase, a avaliação de riscos tende a ser mais criteriosa, pois todos os 

membros da equipe possuem mais experiência e conhecimento sobre a tecnologia a 

ser implantada. 

Uma inovação incorporada nesta etapa é a avaliação dos riscos 

considerando a topologia de rede a ser implantada. Os elementos de rede que 

fazem parte da solução são identificados e pontos de análise dos riscos são 

definidos. Este procedimento proporciona uma visão mais detalhada e abrangente 

da solução que está em desenvolvimento, permitindo uma análise mais ampla, 

envolvendo todos os elementos rede que fazem parte da solução. 
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As FIGURAS 32 e 33 apresentam o backlog de riscos atualizado e 

priorizado. 
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FIGURA 32 – RISCOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE (2ª ETAPA) 

 
Fonte: O autor (2017) 
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FIGURA 33 – RISCOS DE BAIXA COMPLEXIDADE (2ª ETAPA) 

 
Fonte: O autor (2017) 
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Ao comparar as FIGURAS 31, 32 e 33, verifica-se que não há mudanças 

significativas nos resultados das avaliações de riscos realizadas nas duas etapas, 

comprovando que a análise prévia, realizada de forma criteriosa, e com um 

conhecimento considerável da tecnologia, reduz a subjetividade.  

 

5.1.1.3.  Considerações sobre o estudo de caso 

O OpenStack é o projeto de inovação mais complexo já desenvolvido pela 

equipe do LIT. Sem a utilização do método proposto nesta dissertação, que prevê o 

emprego do padrão SCRUM e a realização da avaliação de riscos em duas etapas, 

os resultados e entregas do projeto OpenStack não teriam a mesma qualidade e, 

baseado nos dados históricos referentes aos projetos de inovação do LIT, 

certamente seriam disponibilizadas em um prazo muito maior. 

Durante a implantação do projeto foram desenvolvidos mecanismos para 

reduzir a probabilidade de ocorrência dos três riscos mais críticos (moderados) e 

outros quatro de menor complexidade, como apresentado na FIGURA 34. A 

implementação de ações para tratar os demais riscos se mostrou técnica e 

financeiramente inviável. 

Atualmente a plataforma OpenStack é menos vulnerável a falhas e 

disponibiliza uma infraestrutura de melhor qualidade para o desenvolvimento dos 

protótipos e das provas de conceito. 

 

FIGURA 34 – RISCOS QUE FORAM TRATADOS 

 
Fonte: O autor (2017) 

13
Incompatibilidade da plataforma OpenStack com pacotes 

de sistema operacional.
392

Foi criado um ambiente para a homologação das 

atualizações do sistema operacional antes de ser 

aplicada na versão que está em operação.

4
Escassez de recursos computacionais (capacidade) da 

plataforma.
384

Foi instalada uma ferramenta para o monitoramento dos 

recursos computacionais e estabelecida uma política 

para a alocação desses recursos.

12
Ataques cibernéticos que podem degradar os serviços ou 

mesmo causar sua paralisação.
336

Políticas rígidas de segurança foram aplicadas na 

plataforma e frequentemente são realizadas auditorias 

para identificar possíveis vulnerabilidades.

16
Falha em equipamentos de rede, responsáveis pela 

conectividade com a plataforma OpenStack.
72 Foram instalados equipamentos de rede redundantes.

8 Ambiente sem Redundância de conectividade a Internet. 64
Foi adicionado um segundo link de conexão da 

plataforma com a Internet.

14

Incompatibilidade de funções entre módulos do 

OpenStack podem inviabilizar o seu funcionamento. O 

OpenStack não é monolítico, é modular.

56

Foi criado um ambiente para a homologação dos 

módulos do OpenStack antes de serem instalados na 

versão que está em operação.

9
Falta de aderência ou dificuldade do usuário no uso do 

serviço.
30

Além da elaboração de vasta documentação, os usuários 

da plataforma foram devidamente treinados.

Descrição do Risco

(falha ou defeito)
RPN Ações ImplantadasID
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Além de uma infraestrutura confiável para a realização de provas de 

conceito e desenvolvimento de protótipos, a implantação do projeto OpenStack 

proporciona à equipe do LIT o know how necessário para elaborar as especificações 

técnicas que são o suporte para projetos de evolução da infraestrutura de redes e 

desenvolvimento de novos produtos, baseados em tecnologias de computação em 

nuvem. 

Outro ganho relevante para as atividades do LIT, proporcionado pela 

plataforma OpenStack, é a maior rapidez na disponibilização da infraestrutura 

necessária para o desenvolvimento dos projetos. Após a entrada em operação da 

plataforma, os recursos de infraestrutura são liberados ao usuário de forma imediata. 

Antes do OpenStack era comum o usuário esperar mais de um mês para ter acesso 

aos recursos computacionais necessários ao desenvolvimento do seu projeto. 

Desde que entrou em operação, no segundo trimestre de 2017, a plataforma 

OpenStack já viabilizou o desenvolvimento de seis protótipos e provas de conceito. 

 

5.1.2.  Projeto WebRTC 

 

WebRTC (Web-based Real-Time Communication) é um projeto que visa 

possibilitar comunicação audiovisual avançada, em tempo real e com elevada 

qualidade, a partir de navegadores Web de mercado, de forma aberta. 

A tecnologia WebRTC viabiliza aplicações avançadas tais como chamadas 

de voz, chat de vídeo, compartilhamento de arquivos, serviços de mensagens de 

texto, jogos, interação homem-máquina, dentre outras, sendo executadas 

diretamente no navegador, sem a utilização de aplicativos ou plug-ins. Com 

WebRTC as comunicações em tempo real se tornam inerentes à Internet. 

O projeto foi lançado pela empresa Google Inc., em junho de 2011, e 

atualmente conta com o suporte da Mozilla Foundation e da companhia Opera 

Software ASA, e o apoio da IETF (Internet Engineering Task Force) e do W3C 

(World Wide Web Consortium), que têm a missão de definir padrões para as 

soluções de WebRTC. A arquitetura da tecnologia idealizada pelos pesquisadores 

da Google, possui códigos abertos e um modelo de licenciamento livre de royalties – 

BSD (Berkeley Software Distribution). 

O modelo de referência para a comunicação multimídia através do 

navegador proposto pela Google, é apresentado na FIGURA 35. 
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FIGURA 35 – MODELO DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO NAVEGADOR 

 
Fonte: Adaptado de Johnston; Burnett (2013) 

 

O objetivo do projeto WebRTC é a inclusão, nos navegadores Web, de 

recursos e funcionalidades de comunicação em tempo real, chamadas de funções 

RTC (Real Time Communication), como destacado na FIGURA 35. 

As funções RTC, incorporadas aos navegadores, interagem com as 

aplicações Web por meio de APIs padronizadas e a comunicação com o sistema 

operacional do dispositivo é feita por intermédio do próprio navegador. 

Neste contexto, a função RTC de um navegador se comunica, utilizando os 

chamados protocolos on-the-wire, com a função RTC de outro navegador, em uma 

aplicação VoIP (Voice Over IP), de vídeo chamada ou em outra interação multimídia. 

Além dos navegadores instalados nos mais diversos dispositivos, tais como 

smartphones, tablets e notebooks, um ambiente WebRTC é composto por vários 

elementos tais como servidores Web, telefones e aplicativos de comunicação SIP, 

servidores de mídia e gateways para a conexão do ambiente WebRTC com outras 

redes e aplicações, conforme apresentado na FIGURA 36. 
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FIGURA 36 – ELEMENTOS DE UMA SOLUÇÃO WEBRTC 

 
Fonte: O autor (2017) 

 

Este estudo de caso considera o desenvolvimento de uma aplicação de 

videoconferência WebRTC, para, inicialmente, ser utilizada no âmbito do 

departamento de tecnologia da companhia, com capacidade para disponibilizar 

múltiplas salas de videoconferência WebRTC virtuais. 

Além do servidor Web, desenvolvido pela equipe do LIT, onde a aplicação 

de videoconferência WebRTC é executada, faz parte da solução um servidor de 

mídia, open source, que desempenha o papel de servidor de sinalização, e um 

terminal portátil de videoconferência WebRTC, idealizado e desenvolvido pelos 

funcionários que trabalharam diretamente no projeto. Não é considerado neste 

estudo de caso o gateway de conexão com a rede pública de telefonia. 

 

5.1.2.1.  Avaliação de riscos na 1ª fase 

A avaliação preliminar de riscos deste estudo de caso é realizada em uma 

reunião do SCRUM team para definir o backlog de riscos do projeto, utilizando a 

adaptação da FMEA apresentada na FIGURA 22 e o planning poker de riscos. 

O backlog de riscos construído pela equipe é apresentado na FIGURA 37. 
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FIGURA 37 – BACKLOG DE RISCOS (1ª ETAPA) 

 
Fonte: O autor (2017) 

 

Ocorrência Detecção

6

Indisponibilidade MODERADA 

da plataforma por falha de 

software .

7 6 8 336

Criar ambiente de homologação, com critérios rígidos 

de aceitação do software . Realizar o rollback  de 

versão. Criar um canal de comunicação para o 

usuário informar as falhas encontradas durante 

utilização do serviço.

1

Escassez de recursos 

computacionais (CPU / 

Memória) na plataforma.

7 5 8 280

Monitorar o consumo de recursos e providenciar 

ampliação quando for necessário. Estabelecer um 

limiar para iniciar processo de ampliação.

3
Limitação de banda na 

plataforma.
8 5 7 280

Monitorar os links que dão acesso à plataforma e 

ampliar quando for necessário.

5

Indisponibilidade SEVERA da 

plataforma por falha no 

software  ( código).

10 3 8 240

Criar ambiente de homologação, com critérios rígidos 

de aceitação do software . Realizar o rollback  de 

versão. Criar um canal de comunicação para o 

usuário informar as falhas encontradas durante 

utilização do serviço.

10 Não aceitação pelos usuários. 6 5 8 240

Desenvolver estratégia de divulgação do serviço. 

Criar interface intuitiva e amigavel. Realizar 

comunicação específica.

11
Descontinuidade da plataforma 

(versão).
6 5 8 240

Homologar/Desenvolver outra plataforma, para ser 

utilizada quando for necessário.

9 Incompatibilidade de browsers . 5 4 9 180

Homologar browsers  disponíveis e recomendar aos 

usuários aqueles mais eficientes. Criar manual de 

instruções.

4
Indisponibilidade da plataforma 

por falha no hardware .
10 2 4 80

Implantar ferramenta de monitoramento do 

hardware . Utilizar hardware  redundante. Implantar 

arquitetura com alta disponibilidade.

8
Indisponibilidade da plataforma 

por falha de conectividade.
10 4 2 80

Utilizar conexões de acesso à plataforma 

redundantes.

2 Limitação de banda no usuário. 4 2 9 72

Instruir o usuário quanto aos requisitos mínimos 

necessário para o funcionamento do serviço. Criar 

manual de instruções. 

7
Indisponibilidade da plataforma 

por falha de energia.
10 2 2 40

Instalar a plataforma em uma infraestrutura com UPS 

(Uninterruptible Power Supply ) e sistema de energia 

redundante. Utilizar hardware com fontes 

redundantes.
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5.1.2.2.  Avaliação de riscos na 2ª fase 

Constatada a verificação da viabilidade técnica da solução de 

videoconferência, o projeto é apresentado para a gestão do departamento de 

tecnologia para sua aprovação.  

Definida a continuidade do projeto, tem início a segunda fase do método, 

objeto desta pesquisa. Nesta fase, a análise de riscos visa reavaliar o backlog de 

riscos definido na primeira etapa e estabelecer a estratégia de resposta para cada 

um dos riscos do backlog. 

A avaliação dos riscos na segunda fase utiliza como referência o backlog de 

riscos e todo o conhecimento adquirido na primeira etapa, além do planning poker 

de riscos e a ferramenta FMEA adaptada, apresentada na FIGURA 23. 

Em uma reunião específica, a equipe do projeto realiza uma nova avaliação 

dos riscos do projeto. O backlog de riscos é atualizado e as estratégias de respostas 

definidas. 

Os resultados da avaliação dos riscos nesta segunda etapa são 

apresentados nas FIGURAS 38 e 39.
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FIGURA 38 – TOPOLOGIA DA SOLUÇÃO WEBRTC CONSIDERADA NA AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 
Fonte: O autor (2017) 
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FIGURA 39 – BACKLOG DE RISCOS ATUALIZADO (2ª ETAPA) 

 
Fonte: O autor (2017) 
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#A #1; #2 6
Indisponibilidade MODERADA da plataforma por 

falha de software .
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Criar ambiente de homologação, com critérios rígidos de 

aceitação do software . Realizar o rollback  de versão. Criar 

um canal de comunicação para o usuário informar as falhas 

encontradas durante utilização do serviço.

SCRUM Team

#C #3; #4 3 Limitação de banda na plataforma. 8 5 6 240 Mitigar
Monitorar os links que dão acesso à plataforma e solicitar 

ampliação quando for necessário.
SCRUM Team

#A #1; #2 1
Escassez de recursos computacionais (CPU / 

Memória) na plataforma.
8 4 6 192 Mitigar

Monitorar o consumo de recursos e solicitar ampliação 

quando for necessário. Estabelecer um limiar para iniciar 

processo de ampliação.

SCRUM Team

#D #5 10 Não aceitação pelos usuários. 6 5 8 240 Mitigar

Desenvolver estratégia de divulgação do serviço. Criar 

interface intuitiva e amigavel. Realizar comunicação 

específica.

SCRUM Team

#A #1 11 Descontinuidade da plataforma (versão). 5 6 7 210 Mitigar
Homologar/Desenvolver outra plataforma, para ser utilizada 

quando for necessário.
SCRUM Team

#A #1; #2 5
Indisponibilidade SEVERA da plataforma por falha 
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10 3 6 180 Mitigar
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aceitação do software . Realizar o rollback  de versão. Criar 
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SCRUM Team

#A #1 12
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energia.
10 2 2 40 Mitigar
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redundante. Utilizar hardware com fontes redundantes.

SCRUM Team

Responsável
Probabilidade de:Descrição do Risco

(falha ou defeito)

Gravidad

e
RPN

Pto 

Análise

Element. 

de Rede
Resposta ao RiscoEstratégiaID



112 

5.1.2.3.  Considerações sobre o estudo de caso  

O uso do método de avaliação de riscos neste estudo de caso, permite 

identificar uma série de situações que podem causar impactos negativos ao projeto. 

Neste estudo de caso o foco é atuar, de forma preventiva, nos riscos mais 

críticos, classificados como médios (cor amarela), quando a implantação definitiva 

do projeto iniciar. 

O item mais grave identificado durante a aplicação do método proposto 

nesta dissertação, é a indisponibilidade da plataforma devido a uma falha de 

software. Esta situação é comum em cenários onde a aplicação não é 

minuciosamente testada antes de entrar em operação. O mesmo pode ocorrer 

quando as atualizações do software também não são testadas adequadamente. 

Para minimizar a probabilidade de ocorrência deste risco, a estratégia 

escolhida é a implantação de uma estrutura de testes e homologação, onde a 

aplicação e suas atualizações podem ser exaustivamente testadas. 

Outro item impactante e que provoca a degradação do serviço, é a limitação 

de banda nos circuitos de comunicação com a plataforma. Para prevenir a 

ocorrência deste risco, será necessário implementar mecanismos para monitorar a 

ocupação nas conexões e, caso necessário, ampliar sua capacidade. 

O terceiro risco identificado e verificado nos testes com o protótipo, está 

relacionado ao hardware utilizado para o servidor de mídia e também no terminal 

portátil de videoconferência. Por se tratar de uma aplicação de vídeo, o consumo 

dos recursos computacionais (CPU e memória) é elevado, gerando, em situações 

com muitos usuários, a degradação da qualidade da videoconferência. 

Considerando o hardware do servidor de mídia utilizado no protótipo 

desenvolvido no LIT, recomenda-se a realização de videoconferências com no 

máximo quatro pontos. À medida que o hardware é ampliado, é possível a inclusão 

de novas conexões. Apesar desta limitação em relação ao número de terminais, a 

prova de conceito mostra que, sob o aspecto tecnológico, o desenvolvimento de um 

produto no futuro é viável. 

O correto dimensionamento do hardware e seu monitoramento quando 

estiver em produção, reduzirá a probabilidade de ocorrência deste risco. 

A grande contribuição deste estudo de caso para o desenvolvimento de um 

produto de videoconferência, baseado na tecnologia WebRTC, é o conhecimento 

prévio dos riscos, proporcionado pela aplicação do presente método, e a definição 
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de estratégias para tratar cada um deles. Iniciar o desenvolvimento de um novo 

produto, serviço ou processo, com um conhecimento prévio dos possíveis riscos, 

aumenta a probabilidade de se obter bons resultados. 

A tecnologia WebRTC já foi anteriormente pesquisada e testada no LIT, um 

ano antes do início deste estudo. Na primeira iniciativa a proposta foi utilizar a 

solução de um fabricante de equipamentos de telecomunicações, que foi 

responsável por toda a implantação da plataforma. A equipe do LIT era responsável 

por disponibilizar a infraestrutura e os recursos necessários, além de realizar os 

testes da solução. 

Nesta avaliação da tecnologia WebRTC não foi empregado um padrão de 

gerenciamento de projetos e também não foram utilizadas ferramentas adequadas 

para a sua gestão, em particular dos riscos que poderiam impactar o projeto. 

Apesar da solução ter sido implantada, após seis meses de reuniões, 

negociações e disponibilização da infraestrutura, bem como da solução, seu 

funcionamento e performance não foram os esperados pela equipe do LIT. 

Ocorreram uma série de problemas e não foi possível realizar uma avaliação 

adequada da tecnologia. Na TABELA 24 é apresentado um comparativo das duas 

pesquisas realizadas no LIT sobre a tecnologia WebRTC. 

 

TABELA 24 – AVALIAÇÕES WEBRTC 

CARACTERÍSTICAS 
CONSIDERADAS 

AVALIAÇÕES WEBRTC 

ANTES DO MÉTODO DEPOIS DO MÉTODO 

Planejamento da Solução Não realizado Realizado 

Avaliação de Riscos 
(Aplicação do Método) 

Não realizada Realizada 

Uso de um padrão de 
gerenciamento de projetos 

Não Sim 

Prazo de implantação 
(Meses) 

06 03 

Efetividade (Número de 
testes realizados) 

Baixa Alta 

Conhecimento Adquirido Baixo Elevado 

Probabilidade de entrar em 
operação 

Muito baixa < 5% Média                            
> 30% e ≤ 60% 

Custo para implantar a 
solução (R$) 

Médio   ≥                    
R$ 500.000,00 

Baixo   <                     
R$ 300.000,00 

Fonte: O autor (2017) 
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5.2.  CONTRIBUIÇÕES DO MÉTODO PROPOSTO 

 

Avaliando os dois estudos de caso, sob a ótica da avaliação de riscos, as 

principais inovações e contribuições do método proposto, quando comparado ao 

contexto dos projetos do LIT antes da sua adoção são: 

 Avaliação dos riscos desde a fase de prova de conceito e 

desenvolvimento de protótipos. 

 Identificação e avaliação dos riscos utilizando a FMEA. 

 Construção do backlog de riscos. 

 Uso do planning poker de riscos. 

 Reavaliação de riscos e definição da estratégia de respostas aos 

riscos considerando a topologia da solução. 

 

O principal efeito da utilização do método de avaliação de riscos 

apresentado nesta dissertação, nos projetos de inovação do LIT, é a redução dos 

impactos causados por eventuais falhas, bem como da probabilidade de sua 

ocorrência, seja durante o desenvolvimento do projeto ou mesmo após a sua 

implantação. 

Como consequência, espera-se que a redução da probabilidade de 

ocorrência de falhas, bem como de seus impactos, proporcione aos projetos do LIT 

os seguintes benefícios: 

 Nível de retrabalho menor. 

 Diminuição de investimentos e custos operacionais. 

 Queda dos prazos de execução do projeto. 

 Antecipação dos ganhos do projeto.  

 

Projetos que envolvem a utilização de uma nova tecnologia tendem a se 

prolongar por muitos meses, pois são necessárias várias integrações e 

customizações complexas, que demandam recursos de diversas áreas da 

organização. 

As causas deste prazo elevando podem variar de um projeto para outro, 

porém, na grande maioria dos casos, estão relacionadas uma avaliação de riscos 
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ineficiente ou mesmo inexistente. Esta realidade era comum aos projetos do LIT, 

antes da utilização do método proposto neste trabalho. 

Em muitos casos não são implementadas ações para a realização mais 

criteriosa dos possíveis modos de falha, principalmente na integração da nova 

solução e/ou tecnologia com as redes e sistemas existentes. 

Um exemplo que serve de parâmetro para constatar esta realidade é o 

projeto de desenvolvimento de um novo produto, idealizado pela equipe do LIT, que 

possibilita aos usuários do serviço de telefonia fixa utilizar o seu número em um 

smartphone, através de um aplicativo específico. Por meio desta tecnologia 

inovadora, o número fixo do cliente passa a contar com um atributo fundamental 

atualmente que é a mobilidade. Com o aplicativo o usuário pode receber e realizar 

chamadas com o seu número fixo, de forma transparente, onde houver conexão do 

smartphone com a Internet. 

Após a realização da prova de conceito e verificação da sua viabilidade 

técnica, o projeto foi aprovado e iniciado. Durante o desenvolvimento do novo 

produto, incluindo atividades, produtos e serviços de terceiros, foi verificada uma 

série de problemas relacionados à integração da solução com sistemas e redes 

legados. Este cenário gerou atrasos que resultaram no adiamento do lançamento do 

produto em quase um ano. 

Este grande atraso gerou impactos financeiros negativos no plano de 

negócio do produto, além de perder uma importante janela de oportunidade. O 

resultado foi um desempenho muito abaixo do planejado, que provocou a sua 

retirada do mercado pouco tempo depois do seu lançamento. 

Ao analisar os dados desse projeto, é possível concluir que o uso do método 

de avaliação dos riscos proposto neste trabalho, poderia reduzir a probabilidade de 

ocorrência e os impactos de uma parcela significativa das falhas identificadas 

durante o desenvolvimento do produto. Apesar de não existirem garantias quanto ao 

sucesso do produto, certamente seus resultados seriam bem melhores. 

Exemplos como esse são muito comuns em projetos no ambiente das 

operadoras de telecomunicações. A pressão por lançamentos sucessivos de novos 

produtos e soluções, provocada pela concorrência acirrada das OTTs e outras 

entrantes no mercado, tem como consequência o surgimento de processos de 

desenvolvimento de produtos que priorizam a velocidade de entrega, em detrimento 

da qualidade do produto final. O devido cuidado com a análise e avaliação dos 
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riscos não é priorizado, por isso perde-se muito tempo e dinheiro corrigindo 

problemas e ajustando cronogramas e orçamentos. 

5.3.  RESULTADOS DA UTILIZAÇÃO DO SCRUM E DO DESENVOLVIMENTO 

INTERNO 

 

Para que a atividade de avaliação de riscos seja realizada de forma mais 

efetiva, faz-se necessário adotar um padrão de gerenciamento de projetos, para 

direcionar as ações da equipe do LIT. É importante ressaltar que, até a adoção do 

método proposto neste trabalho, não havia um padrão de gerenciamento de projetos 

no LIT. Esta realidade prejudicava o desenvolvimento dos projetos, além de 

inviabilizar o correto controle de seus indicadores.  

O modelo utilizado desde então é o SCRUM, pois este permite a execução 

de um projeto de forma mais ágil, o que é essencial em projetos de inovação 

tecnológica, que é o foco do LIT. Desde a implantação do método no LIT, 100% dos 

projetos de inovação são gerenciados utilizando o padrão SCRUM. 

Além da implantação de uma rotina de gerenciamento dos projetos, em 

particular dos seus riscos, é fundamental que a equipe do LIT tenha um domínio 

maior da tecnologia a ser avaliada, para que a identificação e classificação dos 

riscos seja mais precisa. Para isso, nas avaliações técnicas realizadas pelos 

profissionais do LIT, é priorizado o desenvolvimento interno de soluções, utilizando 

ferramentas open source, para realizar as provas de conceito. 

O uso do método contribui para melhorar não somente a avaliação dos 

riscos, mas também as demais atividades e indicadores dos projetos. Com a 

utilização do padrão SCRUM e do desenvolvimento interno, verifica-se os seguintes 

ganhos: 

 Autonomia tecnológica (independência de fornecedores) – A grande 

maioria das provas de conceito e protótipos, é desenvolvida pela equipe 

do LIT, utilizando ferramentas open source, e sem a participação de 

fornecedores de tecnologia. 

 Conhecimento técnico (Know-how) – A maior autonomia para a 

realização das provas de conceito, permite a equipe do LIT adquirir 

maior conhecimento sobre novas tecnologias nas áreas de 

telecomunicações e TI. Este é um ganho contínuo, evidenciado em cada 

avaliação de nova tecnologia. 
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 Maior interação da equipe – O GAP incentiva a colaboração entre todos 

os membros do projeto na busca de soluções e também na execução 

das atividades relacionadas ao projeto. O compartilhamento de 

experiências e do conhecimento adquirido ao longo da execução dos 

projetos é constante. 

 Agilidade na análise de novas tecnologias – A tarefa de realizar a 

prospecção tecnológica se torna mais rápida, pois vários profissionais 

colaboram com a pesquisa. No modelo anterior, cada tecnologia era 

analisada e prospectada por um único profissional, deixando o processo 

mais demorado. 

 Aumento de produtividade – Desde a adoção do SCRUM e do 

desenvolvimento interno, há cerca de um ano, foram construídos mais 

de dez protótipos, número bem superior ao que era atingido pela equipe. 

 

O uso do GAP para o gerenciamento dos projetos do LIT, coopera para 

elevar o nível de produtividade da equipe e também da qualidade do trabalho 

produzido, em especial devido a interação e colaboração de todos os envolvidos. O 

perfil heterogêneo da equipe também contribuiu positivamente, pois toda a 

experiência e conhecimento individual é compartilhado e utilizado em prol de um 

resultado comum. 

Além disso, o fato da equipe ser pequena, como recomendado pelo padrão 

SCRUM, auxilia a auto-organização dos trabalhos, o que é fundamental para atingir 

os objetivos propostos em cada um dos projetos. 

A TABELA 25 contém informações sobre alguns resultados já alcançados 

após a adoção do padrão SCRUM para o gerenciamento dos projetos do LIT. Os 

dados se referem ao desenvolvimento de protótipos. 

 

TABELA 25 – DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS NO LIT 
NÚMERO DE PROTÓTIPOS DESENVOLVIDOS NO LIT 

 ANTES DO SCRUM DEPOIS DO SCRUM 

Número de Provas de Conceito (ano) 5 20 

Participação de Fornecedores 100% 0% 

Tempo de Conclusão > 6 meses < 3 meses 

Fonte: O autor (2017) 
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6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

6.1.  CONCLUSÕES 

 

A definição e utilização de um método para a avaliação dos riscos é 

fundamental para a melhoria dos resultados e indicadores de qualquer projeto, além 

de ampliar a qualidade do seu produto e ser um fator de sucesso para o projeto. 

Especificamente em projetos de inovação, onde o grau de incerteza e a 

probabilidade de ocorrência de falhas são elevados, a avaliação dos riscos se torna 

uma ferramenta de vital importância para reduzir o nível de fracasso desse tipo de 

projeto. 

A análise das publicações e das melhores práticas de gerenciamento de 

projetos que fundamentam esta pesquisa e a realização das provas de conceito no 

âmbito do LIT, contribuem para atingir os objetivos planejados para este trabalho. 

Seu objetivo geral foi alcançado através do desenvolvimento e validação do método 

de avaliação de riscos em projetos de inovação tecnológica, apresentado nesta 

dissertação. 

Os objetivos específicos que também norteiam a execução desta pesquisa, 

foram cumpridos com êxito. Ao avaliar os resultados da utilização do método e das 

ferramentas propostas, com destaque para a FMEA e o SCRUM, nos estudos de 

caso desenvolvidos no LIT, como apresentado no Capítulo 5 deste trabalho, é 

possível concluir que a avaliação de riscos é essencial para a melhoria dos 

indicadores dos projetos de inovação e, consequentemente, de seus resultados. 

Embora esta pesquisa esteja restrita ao LIT, é possível constatar, com base 

nos resultados dos estudos de caso, bem como das análises dos documentos que 

fundamentam o presente trabalho, que o uso do método apresentado pode ser 

viável em outros cenários e contextos tecnológicos. 

 A presente pesquisa não tem o intuito de esgotar o tema e se apresenta 

como ponto de partida para que novos estudos sejam realizados, pois, para se 

alcançar um conhecimento consolidado sobre o assunto, ainda são necessários 
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estudos mais profundos de publicações nacionais e estrangeiras, e a realização de 

novos estudos de caso. 

Após a realização de novas pesquisas, podem ser necessários alguns 

ajustes no método e nas ferramentas propostas nesta dissertação, em especial se 

forem utilizadas em outros contextos, porém seus principais fundamentos e 

conceitos, certamente se manterão como uma referência. 

 

6.2.  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A validação do método de avaliação de riscos proposto neste trabalho, se 

concentra em projetos do LIT de uma operadora de telecomunicações, cujo foco é 

estritamente tecnológico. Os estudos de caso apresentados neste trabalho, 

consideram projetos relacionados à implantação de uma nova infraestrutura 

computacional para o laboratório e uma aplicação de uso interno, sem perspectivas 

de lançamento de um novo produto. 

Apesar dos resultados positivos alcançados, o escopo de utilização do 

método pode ser ampliado, considerando a sua aplicação em outros contextos. 

Recomenda-se a realização de novos estudos, em cenários mais abrangentes, tais 

como: 

 Aplicar o método em estudos de casos que envolvem o desenvolvimento 

de novos produtos e serviços, e acompanhar os resultados ao longo de 

todo o ciclo de vida do projeto e também após o seu lançamento, para 

verificar a relação entre os ganhos obtidos com o projeto e as estratégias 

de respostas aos riscos adotadas no desenvolvimento do projeto. 

 Utilizar o método e ferramentas apresentadas neste trabalho, 

considerando não apenas o ponto de vista tecnológico, mas também os 

demais aspectos de projetos relacionados ao desenvolvimento de um 

novo produto, como por exemplo marketing e vendas, operação e 

manutenção, processos de ativação e atendimento ao cliente, dentre 

outros. 

 Avaliar a eficácia do método em projetos de pesquisa básica e aplicada, 

e em projetos de inovação em empresas de outros segmentos. 

 Aplicar o método e as ferramentas propostas, em projetos de inovação 

que utilizam outros padrões e escolas de gerenciamento de projetos, 
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como o PRINCE2 e IPMA (International Project Management 

Association). 

 

Além dos estudos considerando outros cenários de utilização do método, 

uma nova pesquisa pode ser realizada, considerando as novidades incorporadas ao 

Guia PMBOK 6ª edição, lançado em setembro de 2017, que engloba informações 

sobre práticas ágeis e interativas de gerenciamento de projetos. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO – Uso do Método de Avaliação de Riscos em Projetos 

Desenvolvidos no LIT 

 

1. DADOS DO ENTREVISTADO 

 

a. Formação: 

b. Função: 

c. Tempo de trabalho no LIT: 

d. Principais responsabilidades: 

 

2. QUESTÕES 

 

i. Qual é a sua satisfação em relação à utilização das ferramentas de avaliação 

e classificação de riscos propostas neste trabalho? Considere as seguintes 

questões:      (0 – Muito Insatisfeito / 10 – Muito 

Satisfeito) 

 

a. Aplicabilidade aos projetos do LIT. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 (   ) 

 

b. Praticidade de utilização. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 (   ) 

 

c. Critérios definidos para a avaliação dos riscos. 
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0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 (   ) 

 

d. Interação dos membros da equipe durante as reuniões de avaliação dos 

riscos. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 (   ) 

 

 

 

 

e. Clareza das orientações e informações disponibilizadas. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 (   ) 

 

ii. Você considera que o uso do método de avaliação de riscos em projetos de 

inovação do LIT é útil para melhorar a qualidade e os resultados das provas 

de conceito e protótipos? 

(0 – Inútil / 10 – Totalmente Útil) 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 (   ) 

 

iii. Considerando o critério CONFIABILIDADE, como você classifica o processo 

de utilização do método de avaliação de riscos, bem como de suas 

ferramentas e dos resultados obtidos? 

(0 – Não é Confiável / 10 – Totalmente Confiável) 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 (   ) 

 

iv. Na sua opinião, quais são os principais diferenciais do uso do método de 

avaliação de riscos proposto, em projetos do LIT? 

Considere o contexto de projeto no LIT antes da utilização do método. 

 

 

v. Comentários gerais (Opcional): 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO – 1ª RESPOSTA: 

 

1. DADOS DO ENTREVISTADO 

 

a. Formação: MSc. Ciência da Computação; Engenheiro Eletricista; Técnico em 

Eletrotécnica. 

b. Função: Consultor de Tecnologia 

c. Tempo de trabalho no LIT: 5 anos (Jun/2012) 

d. Principais responsabilidades: Prospecção de tecnologia e condução de 

provas de conceito; elaboração de dossiês de recomendação. 

 

2. QUESTÕES 

 

i. Qual é a sua satisfação em relação à utilização das ferramentas de avaliação 

e classificação de riscos propostas neste trabalho? Considere as seguintes 

questões:      (0 – Muito Insatisfeito / 10 – Muito 

Satisfeito) 

 

a. Aplicabilidade aos projetos do LIT. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 ( X ) 

 

b. Praticidade de utilização. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 ( X ) 8 (  ) 9 (   ) 10 (   ) 

 

c. Critérios definidos para a avaliação dos riscos. 
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0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 ( X ) 10 (   ) 

 

d. Interação dos membros da equipe durante as reuniões de avaliação dos 

riscos. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 ( X ) 

 

e. Clareza das orientações e informações disponibilizadas. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 ( X ) 

ii. Você considera que o uso do método de avaliação de riscos em projetos de 

inovação do LIT é útil para melhorar a qualidade e os resultados das provas 

de conceito e protótipos? 

(0 – Inútil / 10 – Totalmente Útil) 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 ( X ) 

 

iii. Considerando o critério CONFIABILIDADE, como você classifica o processo 

de utilização do método de avaliação de riscos, bem como de suas 

ferramentas e dos resultados obtidos? 

(0 – Não é Confiável / 10 – Totalmente Confiável) 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (  ) 8 ( X ) 9 (   ) 10 (   ) 

 

iv. Na sua opinião, quais são os principais diferenciais do uso do método de 

avaliação de riscos proposto, em projetos do LIT? 

Considere o contexto de projeto no LIT antes da utilização do método. 

Há dois ganhos diretos, na minha opinião: (i) a aplicação do método garante 

um espaço para reflexão dos riscos relacionados aos projetos, normalmente 

negligenciados em etapas preliminares de desenvolvimento de produtos ou 

de tecnologias incipientes; (ii) a participação de profissionais com diferentes 

formações ou funções minimiza o viés da análise, enriquecendo a discussão 

e avaliação dos riscos com perspectivas e abordagens distintas. O resultado 

deste método é uma análise de riscos pertinente, com maior abrangência e 

capaz de sustentar a evolução do produto/tecnologia uma vez que antevê 

seus possíveis problemas. 
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v. Comentários gerais (Opcional): 

Em relação à praticidade de utilização (item b), acredito que a implementação 

do método em um sistema web/app ampliaria seu alcance, facilitando a 

participação de outros profissionais remotamente e com um período de tempo 

maior para discussão. Há ainda a possibilidade de se incluir o conceito de 

"gamefication" no método. Em relação à confiabilidade, é importante definir 

critérios que garantam a participação de ao menos um especialista no tema a 

ser avaliado, bem como a ponderação dos votos de acordo com o 

perfil/função de cada analista. 

QUESTIONÁRIO – 2ª RESPOSTA: 

 

1. DADOS DO ENTREVISTADO 

 

a. Formação: Engenharia Eletrônica, MBA Gestão Estratégica de Empresas 

b. Função: Consultor de Telecom 

c. Tempo de trabalho no LIT: 6 anos 

d. Principais responsabilidades: Prospecção, pesquisa, desenvolvimento e 

avaliação de novas tecnologias, produtos e serviços. 

 

2. QUESTÕES 

 

i. Qual é a sua satisfação em relação à utilização das ferramentas de avaliação 

e classificação de riscos propostas neste trabalho? Considere as seguintes 

questões:      (0 – Muito Insatisfeito / 10 – Muito 

Satisfeito) 

 

a. Aplicabilidade aos projetos do LIT. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 ( X ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 (   ) 

 

b. Praticidade de utilização. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 ( X ) 

 

c. Critérios definidos para a avaliação dos riscos. 
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0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 ( X ) 9 (   ) 10 (   ) 

 

d. Interação dos membros da equipe durante as reuniões de avaliação dos 

riscos. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 ( X ) 10 (   ) 

 

e. Clareza das orientações e informações disponibilizadas. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 ( X ) 

 

ii. Você considera que o uso do método de avaliação de riscos em projetos de 

inovação do LIT é útil para melhorar a qualidade e os resultados das provas 

de conceito e protótipos? 

(0 – Inútil / 10 – Totalmente Útil) 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 ( X ) 9 (   ) 10 (   ) 

 

iii. Considerando o critério CONFIABILIDADE, como você classifica o processo 

de utilização do método de avaliação de riscos, bem como de suas 

ferramentas e dos resultados obtidos? 

(0 – Não é Confiável / 10 – Totalmente Confiável) 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 ( X ) 10 (   ) 

 

iv. Na sua opinião, quais são os principais diferenciais do uso do método de 

avaliação de riscos proposto, em projetos do LIT? 

Considere o contexto de projeto no LIT antes da utilização do método. 

Entendo que a importância do método recai sobre prever e pontuar os 

eventuais riscos de diferentes naturezas na implementação do serviço no 

futuro, atrelando isso ao conhecimento e documentações produzidas. Além 

disso, a discussão e estudo em si são fundamentais para o desenvolvimento 

da análise crítica do ponto focal do projeto. No quesito aplicação do método, 

vide questão ‘a’, a aplicação relativamente baixa se expõe na natureza da 

atividade da área e não pela relevância da ferramenta. 

 

v. Comentários gerais (Opcional): 
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QUESTIONÁRIO – 3ª RESPOSTA: 

 

1. DADOS DO ENTREVISTADO 

 

a. Formação – Engenheiro Eletricista – Ênfase em Telecomunicações 

b. Função – Engenheiro Sênior 

c. Tempo de trabalho no LIT – 4 anos (jun/2012) 

d. Principais responsabilidades – Prospecção de tecnologia e condução de 

provas de conceito; elaboração de dossiês de recomendação. 

 

2. QUESTÕES 

 

i. Qual é a sua satisfação em relação à utilização das ferramentas de avaliação 

e classificação de riscos propostas neste trabalho? Considere as seguintes 

questões:      (0 – Muito Insatisfeito / 10 – Muito 

Satisfeito) 

 

a. Aplicabilidade aos projetos do LIT. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 ( X ) 

 

b. Praticidade de utilização. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 ( X ) 10 (   ) 

 



132 

c. Critérios definidos para a avaliação dos riscos. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 ( X ) 10 (   ) 

 

d. Interação dos membros da equipe durante as reuniões de avaliação dos 

riscos. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 ( X ) 

 

e. Clareza das orientações e informações disponibilizadas. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 ( X ) 10 (   ) 

 

 

ii. Você considera que o uso do método de avaliação de riscos em projetos de 

inovação do LIT é útil para melhorar a qualidade e os resultados das provas 

de conceito e protótipos? 

(0 – Inútil / 10 – Totalmente Útil) 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 ( X ) 

 

iii. Considerando o critério CONFIABILIDADE, como você classifica o processo 

de utilização do método de avaliação de riscos, bem como de suas 

ferramentas e dos resultados obtidos? 

(0 – Não é Confiável / 10 – Totalmente Confiável) 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 ( X ) 8 (   ) 9 (   ) 10 (   ) 

 

iv. Na sua opinião, quais são os principais diferenciais do uso do método de 

avaliação de riscos proposto, em projetos do LIT? 

Considere o contexto de projeto no LIT antes da utilização do método. 

Em meu ponto de vista, o uso do método colaborou para uma maior interação 

da equipe, responsabilidade conjunta sobre os riscos detalhados e um 

refinamento mais preciso dos riscos dos projetos. Nesse contexto, o fato de 

nos reunirmos e focarmos nos riscos em conjunto trouxe uma dinâmica 

diferenciada que agregou um grau de responsabilidade e discussão 

significativo para os projetos.  
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v. Comentários gerais (Opcional):  

A rodada individual referente a criação dos riscos trouxe duplicidade dos 

riscos em alguns momentos. Uma sugestão seria realizar um brainstorming 

para acomodar melhor os riscos para serem escritos posteriormente. Isso 

poderia trazer ainda mais agilidade no uso da ferramenta. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO – 4ª RESPOSTA: 

 

1. DADOS DO ENTREVISTADO 

 

a. Formação: Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

b. Função: Analista Telecom JR 

c. Tempo de trabalho no LIT: 4 anos e 5 meses 

d. Principais responsabilidades: Estudo, análise, prospecção e desenvolvimento 

de novas aplicações 

 

2. QUESTÕES 

 

i. Qual é a sua satisfação em relação à utilização das ferramentas de avaliação 

e classificação de riscos propostas neste trabalho? Considere as seguintes 

questões:      (0 – Muito Insatisfeito / 10 – Muito 

Satisfeito) 

 

a. Aplicabilidade aos projetos do LIT. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 ( X ) 9 (   ) 10 (   ) 

 

b. Praticidade de utilização. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 ( X ) 8 (   ) 9 (   ) 10 (   ) 
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c. Critérios definidos para a avaliação dos riscos. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 ( X ) 

 

d. Interação dos membros da equipe durante as reuniões de avaliação dos 

riscos. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 (   ) 10 ( X ) 

 

e. Clareza das orientações e informações disponibilizadas. 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 (   ) 9 ( X ) 10 (   ) 

 

ii. Você considera que o uso do método de avaliação de riscos em projetos de 

inovação do LIT é útil para melhorar a qualidade e os resultados das provas 

de conceito e protótipos? 

(0 – Inútil / 10 – Totalmente Útil) 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 ( X ) 8 (   ) 9 (   ) 10 (   ) 

 

iii. Considerando o critério CONFIABILIDADE, como você classifica o processo 

de utilização do método de avaliação de riscos, bem como de suas 

ferramentas e dos resultados obtidos? 

(0 – Não é Confiável / 10 – Totalmente Confiável) 

 

0 (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   ) 6 (   ) 7 (   ) 8 ( X ) 9 (   ) 10 (   ) 

 

iv. Na sua opinião, quais são os principais diferenciais do uso do método de 

avaliação de riscos proposto, em projetos do LIT? 

Considere o contexto de projeto no LIT antes da utilização do método. 

Em relação ao escopo inicial a principal mudança foi na questão do 

planejamento das atividades, avaliar quais são os principais ofensores do 

projeto, o que irá impactar no seu desenvolvimento ou na sua usabilidade. 

 

v. Comentários gerais (Opcional):  
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Na FIGURA 40 são apresentados os resultados consolidados da pesquisa 

realizada com 50% dos profissionais que trabalham no desenvolvimento de projetos 

de inovação do LIT. Ao analisar os resultados é possível constatar que o método 

atingiu elevado grau de satisfação. 

 

FIGURA 40 – RESULTADOS CONSOLIDADOS DA PESQUISA 

 
Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

 

1ª 2ª 3ª 4ª MÉDIA

a Aplicabilidade aos projetos do LIT 10 6 10 8 8,50

b Praticidade de utilização 7 10 9 7 8,25

c Critérios definidos para a avaliação dos riscos 9 8 9 10 9,00

d
Interação dos membros da equipe durante as reuniões

de avaliação dos riscos.
10 9 10 10 9,75

e Clareza das orientações e informações disponibilizadas 10 10 9 9 9,50

Você considera que o uso da metodologia de

gerenciamento de riscos em projetos de inovação do

laboratório é útil para melhorar a qualidade e os

resultados das provas de conceito e protótipos?

10 8 10 7 8,75

Considerando o critério CONFIABILIDADE, como você

classifica o processo de utilização da metodologia de

gerenciamento de riscos, bem como de suas

ferramentas e dos resultados obtidos?

9 9 7 8 8,25
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