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RESUMO 
 

O gerenciamento de riscos em projetos de software é uma área de extrema importância para o 

sucesso do projeto. Trata fundamentalmente de analisar uma situação e tomar as melhores 

decisões para contornar ou tratar uma ameaça ou oportunidade. No entanto, a aquisição de 

competências e habilidades para tomar tais decisões e poder entender o impacto envolvido são 

aspectos subjetivos, ligados à experiência, desta forma torna-se difícil treinar em sala de aula 

estudando apenas a teoria. Os jogos educacionais podem ser utilizados como ferramenta 

eficiente no processo de ensino e aprendizado, pois divertem enquanto motivam, facilitando o 

aprendizado e aumentando a capacidade de retenção do que foi ensinado. Fornecem um 

mecanismo para colocar em prática o que está sendo estudado em sala de aula, facilitando o 

aprendizado e unindo a teoria à prática. Diante deste contexto o presente trabalho apresenta um 

jogo educativo de gerenciamento de riscos em projetos de software. O jogo proposto é o Risk 

Planning. O jogo simula um processo de gerenciamento de risco em um ambiente simulado, no 

qual o jogador tem que identificar, analisar e tratar os riscos de um projeto de software. Os 

resultados obtidos com o jogo Risk Planning mostraram-se satisfatórios. Ele mostrou-se ser um 

jogo divertido e fácil de ser aprendido no decorrer das rodadas. O fato dos jogadores serem 

divididos em equipes e o jogo ter um sistema de perdas e ganhos, gera uma ambiente divertido 

que estimula uma competição saudável entre os jogadores, fazendo com que os mesmos se 

empenhem mais em gerenciar corretamente os riscos de seu projeto para que possam vencer o 

jogo.  

 

Palavras chave: Gerenciamento de riscos. Jogos educacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ABSTRACT 
 

Risk management in software projects is an area of extreme importance to the success of the 

project. It is essentially about looking at a situation and making the best decisions to work 

around or deal with a threat or opportunity. However, the acquisition of the skills and 

capabilities to make such decisions and to be able to understand the impact involved are 

subjective aspects, linked to the experience, in this way it becomes difficult to train in the 

classroom just studying the theory. Educational games can be used as an effective tool in the 

teaching and learning process, since they amuse and motivate at the same time, facilitating 

learning and increasing the retention capacity of what has been taught. They provide a 

mechanism for putting into practice what is being studied in the classroom, facilitating learning 

and connecting theory to practice. Given this context, the present work presents an educational 

game of risk management in software projects. The proposed game is called Risk Planning. The 

game simulates a risk management process in a simulated environment in which the player has 

to identify, analyze and treat the risks of a software project. The results obtained with the game 

Risk Planning were satisfactory. It showed up to be a fun and easy game to be learned 

throughout the rounds. The fact that players are divided into teams and the game has a system 

of losses and gains, generates a fun environment that encourages healthy competition among 

players, making them more committed to properly manage the risks of their project so that can 

win the game. 

 

Keywords: Risk management; Educational games. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas na execução das atividades do projeto para atender aos seus requisitos e 

os objetivos definidos. Gerenciar um projeto inclui identificar os requisitos, gerenciar os 

conflitos e interesses das pastes interessadas, equilíbrio das restrições conflitantes, escopo, 

qualidade, cronograma, orçamento, recursos e riscos (PMI, 2013). 

O gerenciamento de projetos é essencial para a engenharia de software. Os projetos 

precisam ser gerenciados pois estão sempre sujeitos a orçamentos organizacionais e restrições 

de cronograma (SOMMERVILLE, 2011, p. 414). O gerenciamento de riscos é uma das 

atividades de gerenciamento mais importantes, o qual envolve antecipar os riscos que podem 

afetar o cronograma do projeto, ou a qualidade do software que está sendo desenvolvido e tomar 

ações para evitar tais riscos. Com um gerenciamento de riscos eficaz torna-se mais fácil lidar 

com problemas e garantir que eles não demandem um orçamento ou atrasos de cronograma 

inaceitáveis. (SOMMERVILLE, 2011, p. 415).  

Gerenciar riscos envolve tomar decisões baseadas nos riscos que podem ocorrer 

num projeto de software, no entanto o conhecimento e habilidades necessárias para entender o 

impacto envolvido, a complexidade do desenvolvimento de projetos de software, as questões 

de recursos e seus efeitos na tomada de decisões do projeto, são alguns aspectos ligados 

diretamente a experiência de trabalhar com o gerenciamento de projeto, por isso são difíceis de 

serem treinados em sala de aula (PALUDO, 2013). Para Oliveira (2011) “a aprendizagem da 

gestão de projeto de software é uma tarefa que requer uma quantidade de treinamento prático 

que, por questões de tempo, dificilmente pode ser executado de forma satisfatória no decorrer 

de um curso de graduação, por exemplo.” (OLIVEIRA, 2014).  

Essas deficiências podem ser superadas com o uso de abordagens educativas 

complementares, tais como: jogos e simulações (OLIVEIRA, 2014). Os jogos podem funcionar 

como ferramentas de instrução eficientes, pois eles divertem enquanto motivam, facilitam o 

aprendizado e aumentam a capacidade de retenção do que foi ensinado, exercitando as funções 

mentais e intelectuais do jogador (TAROUCO, 2004). Na literatura existem muitos jogos para 

auxiliar no ensino de engenharia de software, no entanto este trabalho tem como foco os jogos 

para auxiliar no ensino da gestão de riscos. 
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Visando atacar especificamente as deficiências no ensino e aprendizado da gestão 

de risco em projetos de softwares, esse trabalho apresenta o Risk Planning, um jogo de cartas 

que simula o processo de gerenciamento de riscos em projetos de software. O jogo tem como 

público alvo alunos das disciplinas de introdução a engenharia de software e disciplinas de 

gerenciamento de projetos de software. No jogo o aluno será responsável por identificar os 

riscos e tomar decisões de como tratar cada risco de forma a garantir o sucesso do projeto.  

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um jogo de gerenciamento de 

riscos que ajude o aluno a identificar os riscos presentes em um projeto de software e que possa 

auxiliá-lo na escolha da estratégia de resposta ao risco, fazendo com que o mesmo consiga 

entender e diferenciar as estratégias de respostas aos riscos negativos de um projeto de software.  

O trabalho está dividido da seguinte forma: primeiramente, no capítulo 2 serão 

apresentados os conceitos chaves relacionados a este trabalho. Os conceitos de gerenciamento 

de projetos, conceitos de risco e tipos de riscos presentes em projetos de software, 

gerenciamento de riscos, jogos e jogos educacionais. No capítulo 3, são apresentados os passos 

que foram executados para a realização deste trabalho. No capítulo 4, são apresentados 

trabalhos similares que apresenta o estado da arte em jogos educativos utilizados no apoio ao 

ensino de gerência de riscos em projetos de software. No capítulo 5 é apresentado o jogo 

desenvolvido por este trabalho. No capítulo 6 são apresentados os resultados obtidos com a 

validação do jogo. No capítulo 7 são apresentadas as considerações finais e trabalhos futuros.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nessa seção serão apresentados os principais conceitos referentes a este trabalho. 

Na parte do gerenciamento de projetos, será apresentado o conceito de projeto no âmbito do 

gerenciamento de projetos, em seguida será abordado o gerenciamento de riscos, o conceito de 

riscos e possíveis riscos que podem ocorrer durante o desenvolvimento de um software.  

Na parte referente a jogos serão abordados conceitos referentes a jogos, elementos 

essenciais para um jogo e jogos educacionais.  

 

2.1  Gerenciamento de Projetos 

O Guia PMBOK (2013) define projeto como um esforço temporário empregado 

para criar um produto, serviço ou resultado único. Temporário por possuir um início e um 

término determinados, é único por não se tratar de uma operação de rotina, mas sim de um 

conjunto específico de operações destinadas a atingir um objetivo específico. 

Projeto é um “empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência 

clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e 

definido, sedo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, 

recursos envolvidos e qualidade” (VARGAS, 2011, p. 07). 

O gerenciamento de projetos é um “conjunto de ferramentas que permitem que a 

empresa desenvolva um conjunto de habilidades, incluindo conhecimento e capacidades 

individuais, destinado ao controle de eventos não repetitivos, únicos e muitas vezes complexos, 

dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade predeterminados” (VARGAS, 2011, p. 07). 

De acordo com o PMI(2013), gerenciamento de projetos é a aplicação do 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas na execução das atividades do projeto para 

atender aos seus requisitos e os objetivos definidos. Gerenciar um projeto inclui identificar os 

requisitos, gerenciar os conflitos e interesses das partes interessadas, equilíbrio das restrições 

conflitantes, escopo, qualidade, cronograma, orçamento, recursos e riscos.   

A aplicação do conhecimento requer um gerenciamento eficaz dos processos de 

gerenciamento de projetos. O Guia PMBOK (2013) agrupa os processos de gerenciamento em 

5 grupos de processos: 
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 Iniciação: processos executados para determinar a viabilidade do projeto, de forma a 

obter a autorização para iniciar o projeto ou uma fase do projeto.  

 Planejamento: processos necessários para definir o escopo, refinar os objetivos e 

definir as ações necessárias para atingir o objetivo para o qual o projeto foi criado. 

 Execução: processos realizados para executar o trabalho definido no plano de 

gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações do projeto. 

 Monitoramento e controle: processos exigidos para acompanhar, analisar e controlar 

o progresso e desempenho do projeto, identificar pontos que necessitam de mudanças e 

iniciar a mudança corretamente. 

 Encerramento: processos realizados para finalizar todas as atividades do projeto ou 

fase, tendo como objetivo encerrar formalmente o projeto. 

Os grupos de processos são raramente eventos distintos ou que ocorrem uma única 

vez, são atividades que se sobrepõem e ocorrem ao longo do ciclo de vida do projeto. A Figura 

1 mostra como os processos interagem no decorrer do projeto. 

Figura 1 – Interação dos grupos de processos em um projeto 

 
Fonte: PMBOK (2013) 

 

O gerenciamento de projetos é essencial para a engenharia de software. Os projetos 

precisam ser gerenciados, pois estão sempre sujeitos a orçamentos organizacionais e restrições 

de cronograma. O gerente de projeto é o profissional responsável por garantir que o projeto 

atenda e supere essas restrições, além de oferecer um software de qualidade (SOMMERVILLE, 

2011, p. 414). 

Um dos trabalhos mais importantes para o gerente de projetos é o gerenciamento 

dos riscos. O qual envolve antecipar os riscos que podem afetar o cronograma do projeto, ou a 
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qualidade do software que está sendo desenvolvido e tomar ações para evitar tais riscos. Com 

um gerenciamento de riscos eficaz torna-se mais fácil lidar com problemas para garantir que 

eles não demandem um orçamento ou tenham atrasos de cronograma inaceitáveis. 

(SOMMERVILLE, 2011, p. 415).  

2.2  Riscos 

Antes de falar sobre gerenciamento de riscos é importante entender o que são riscos. 

Segundo Bernstein (1997, apud PALUDO, 2013) a palavra risco deriva de riscare, 

do italiano antigo, que significa “ousar”, sendo também derivada do latim risicu e riscu, ambas 

no sentido de “incerteza”. Nesse contexto a palavra risco deve ser interpretada como um 

conjunto de incertezas encontradas quando se ousa fazer algo, e não apenas como um problema. 

No Guia PMBOK (2013) risco está definido como um evento ou condição de 

incerteza, que caso venha a ocorrer provocará um evento positivo ou negativo em um ou mais 

objetivos do projeto tais como, escopo, cronograma custo e qualidade. Um risco poderá ter uma 

ou mais causas e, se ocorrer, poderá ter um ou mais impactos. Uma causa pode ser um requisito, 

premissa, restrição ou condição potencial que crie a possibilidade de resultados negativos ou 

positivos.  

De acordo com Pressman (2009, p.563) risco sempre envolve duas características: 

incerteza – o risco pode ou não ocorrer, ou seja, não existem riscos com probabilidade de 100% 

– e perda – se o risco ocorrer pode resultar em consequências indesejadas ou perdas. Para 

Pressman existem dois tipos de riscos, riscos genéricos e específicos. Os riscos genéricos são 

uma ameaça para todo o projeto. Riscos específicos, só podem ser identificados por quem 

possui um entendimento da tecnologia, do pessoal e do ambiente que são específicos do projeto. 

Sommerville (2011, p. 416) classifica os riscos em três categorias: riscos de projeto 

que afetam o cronograma ou os recursos do projeto; riscos de produto que afetam a qualidade 

ou o desempenho do software; e riscos de negócio que afetam a organização que desenvolve 

ou adquire o software.  

Sommerville (2011, p.416) enfatiza que existem riscos específicos a cada projeto 

de software, que dependem do tipo de projeto a ser desenvolvido e do ambiente organizacional, 

e riscos comuns que podem ocorrem em qualquer projeto de software. A Tabela 1 apresenta 

alguns dos riscos comuns que podem ocorrem em projetos de software. 
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Tabela 1 - Riscos Comuns a Projetos de Software 

Risco Afeta Descrição 

Rotatividade de pessoal Projeto Pessoal experiente deixará o 

projeto antes de ser 

concluído. 

Mudança de gerência Projeto Haverá uma mudança na 

gerência da organização com 

prioridades diferentes. 

Indisponibilidade de 

hardware 

Projeto Hardware que é essencial 

para o projeto não será 

entregue no prazo. 

Mudança de requisitos Projeto e produto Haverá um número maior de 

alterações nos requisitos do 

que o previsto. 

Atrasos de especificação Projeto e produto Especificações de interfaces 

essenciais não estão 

disponíveis no prazo. 

Tamanho subestimado Projeto e produto O tamanho do sistema foi 

subestimado. 

Baixo desempenho de 

ferramenta CASE 

Produto Ferramentas CASE, que 

apoiam o projeto, não 

executam como o previsto. 

Mudança de tecnologia Negócio A tecnologia sobre a qual o 

sistema foi construído é 

substituída por uma nova 

tecnologia. 

Concorrência de produto Negócio Um produto concorrente é 

comercializado antes que o 

sistema seja concluído. 

Fonte: SOMMERVILLE (2011, p.417). 
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É preciso prever os riscos, compreender seus impactos e tomar ações para evitar 

que os riscos ocorram. Alguns procedimentos para evitar que os riscos ocorram em um projeto 

de software (SOMMERVILLE, 2011, p. 416). 

1. Identificar os riscos; 

2. Analisar os riscos: avaliar a probabilidade e as consequências desses riscos; 

3. Planejamento de riscos: planejar ações para enfrentar o risco, evitá-lo ou minimizar seus 

efeitos sobre o projeto; 

4. Monitoramento dos riscos: avaliação regular dos riscos e de seus planos de mitigação.  

 

2.3  Gerenciamento de Riscos 

O gerenciamento de riscos é particularmente importante para projetos de software 

por causa das incertezas inerentes que a maioria dos projetos enfrentam. Elas se originam de 

requisitos vagamente definidos, mudanças de requisitos, dificuldades em estimar o tempo e os 

recursos necessários para o desenvolvimento do software e diferenças nas habilidades 

individuais dos membros da equipe (SOMMERVILE, 2011). 

Existem várias abordagens de gerenciamento dos riscos. Para o PMI o 

gerenciamento de riscos de um projeto inclui os processos de planejamento, identificação, 

análise, planejamento de respostas e controle de riscos. Os objetivos do gerenciamento de riscos 

são: aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o 

impacto de eventos negativos no projeto (PMI, 2013).  

De acordo com o Guia PMBOK (2013) os processos de gerenciamento de riscos 

são:  

1. Planejar o gerenciamento dos riscos: definir como conduzir as atividades de 

gerenciamento dos riscos do projeto. O plano de gerenciamento de risco é vital na 

comunicação, obtenção de acordo e apoio das partes interessadas para garantir que o 

processo de gerenciamento dos riscos seja apoiado e executado no projeto de maneira 

efetiva. 

2. Identificar os riscos: identificar e documentar os riscos que podem afetar o projeto. 

3. Realizar a análise qualitativa dos riscos: priorização dos riscos para análise ou ação 

posterior, considerando a probabilidade de ocorrência e o impacto do risco sobre o 

projeto. 
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4. Realizar a análise quantitativa dos riscos: analisar numericamente o efeito dos riscos 

identificados nos objetivos gerais do projeto. 

5. Planejar as respostas aos riscos: desenvolver ações para aumentar as oportunidades e 

reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. 

6. Controlar os riscos: implementar as ações de respostas aos riscos, acompanhar os 

riscos identificados, monitorar riscos residuais, identificar novos riscos e avaliar a 

eficácia do processo de gerenciamento de riscos durante todo o projeto. 

O CMMI (Capability Maturity Model Integration) é um conjunto de 22 áreas de 

processos que se implementadas coletivamente satisfazem diversos objetivos que são 

considerados importantes para aprimorar, avaliar e melhorar o processo de desenvolvimento de 

software. O CMMI é dividido em níveis de maturidade e a gestão de riscos é abordada no 

terceiro nível de maturidade que é denominado de Definido. E a área responsável pela gestão 

de riscos é a RSKM (Gerenciamento de risco) que propõe um conjunto de ações que devem ser 

realizadas continuamente durante o ciclo de vida do projeto com o objetivo de minimizar 

proativamente o impacto dos riscos no projeto. 

O MPS.BR que é o programa de Melhoria do Processo do Software Brasileiro, 

define um modelo de referência para melhoria e avaliação de processos de software de forma a 

atender às necessidades de negócio de empresas brasileiras (NUNES, 2012). No MPS.BR os 

riscos são abordados nos níveis G e C. O Nível G, contêm dois resultados esperados que são 

relacionados a gestão dos riscos em projetos e estão descritos na Tabela 2. O Nível C tem o 

processo de gerência de riscos, o qual tem o propósito de identificar, analisar, tratar, monitorar 

e reduzir continuamente os riscos em nível organizacional e de projeto. Os resultados esperados 

para o processo de gerência de riscos do Nível C estão descritos na Tabela 3. 

Tabela 2 – MPS.BR: resultados esperados para o Nível G que são relacionados a gestão de 

riscos. 

 Resultado Propósito 

GPR 6 Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de 

ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados. 

GPR 15 Os riscos são monitorados em relação ao planejado. 

Fonte:  NUNES (2013). 

 

Tabela 3 – MPS.Br: resultados esperados para o processo de Gerência de Riscos do Nível C. 

 Resultado Propósito 
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GRI 1 O escopo da gerência de riscos é determinado. 

GRI 2 As origens e as categorias de riscos são determinadas e os parâmetros 

usados para analisar riscos, categorizá-los e controlar o esforço da gerência 

de riscos são definidos. 

GRI 3 As estratégias apropriadas para a gerência de riscos são definidas e 

implementadas 

GRI 4 Os riscos do projeto são identificados e documentados, incluindo seu 

contexto, condições e possíveis consequências para o projeto e as partes 

interessadas 

GRI 5 Os riscos são priorizados, estimados e classificados de acordo com as 

categorias e os parâmetros definidos 

GRI 6 Planos para a mitigação de riscos são desenvolvidos 

GRI 7 Os riscos são analisados e a prioridade de aplicação dos recursos para o 

monitoramento desses riscos é determinada; 

GRI 8 Os riscos são avaliados e monitorados para determinar mudanças em sua 

situação e no progresso das atividades para seu tratamento 

GRI 9 Ações apropriadas são executadas para corrigir ou evitar o impacto do 

risco, baseadas na sua prioridade, probabilidade, consequência ou outros 

parâmetros definidos 

Fonte: SOFTEX (2012). 

 

2.3.1 Estratégias de Resposta aos Riscos 

De acordo com as definições de risco apresentadas acima, os riscos podem ser 

negativos e/ou positivos. No entanto, este trabalho só irá tratar de riscos negativos, por isso só 

serão apresentadas as estratégias para tratar riscos negativos.  

De acordo com o PMI (2013) existem várias estratégias disponíveis de resposta aos 

riscos. Para cada risco, deve-se selecionar a estratégia ou a mescla de estratégias com maior 

probabilidade de eficácia. As estratégias para gerenciar riscos negativos são: Prevenir/Evitar, 

Mitigar, Transferir e Aceitar. 

Evitar: Significa eliminar a possibilidade de o risco ocorrer no projeto. Alguns 

riscos que surgem no início do projeto podem ser evitados esclarecendo os requisitos, obtendo 

informações, melhorando a comunicação ou adquirindo conhecimentos especializados.   

Mitigar: Significa reduzir a probabilidade de ocorrência, ou o impacto do risco no 

projeto. Esta estratégia implica na redução da probabilidade e/ou do impacto de um evento de 

risco adverso para dentro de limites aceitáveis. Adotar uma ação antecipada para reduzir a 

probabilidade e/ou o impacto de um risco ocorrer no projeto em geral é mais eficaz do que 
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tentar reparar o dano depois de o risco ter ocorrido. Quando não é possível reduzir a 

probabilidade, a resposta de mitigação pode abordar o impacto do risco concentrando em fatores 

que determinam sua gravidade. Por exemplo, a inclusão de redundância em um sistema pode 

reduzir o impacto de uma falha do componente original.  

Transferir: Significa tomar outra pessoa ou organização responsável pelo risco. 

Transferir o risco simplesmente passa a responsabilidade de gerenciamento para outra parte, 

mas não o elimina.  

Aceitar: Significa que a existência do risco é conhecida, mas não irá ser tomada 

nenhuma ação para evitar que o risco ocorra, ou seja, a equipe do projeto só vai agir depois que 

o risco correr. Essa estratégia pode ser passiva ou ativa. A aceitação passiva não requer qualquer 

ação exceto documentar a estratégia, deixando que a equipe do projeto trate dos riscos quando 

eles ocorrerem, e revisar periodicamente a ameaça para assegurar que ela não mude de forma 

significativa. A estratégia de aceitação ativa mais comum é estabelecer uma reserva para 

contingências, incluindo tempo, dinheiro ou recursos para lidar com os riscos. 

 

2.4  Jogo 

Ao longo de nossa história os jogos vêm exercendo fascínio sobre crianças, jovens 

e adultos (MOITA et al, 2012). No entanto não se sabe ao certo quando os jogos foram criados, 

mas existem evidências da presença de tais atividades já nas sociedades antigas, comprovadas 

por pinturas em paredes, tabuleiros e peças preciosas descobertas em templos do Egito, China 

e Índia (SAVI, 2009). 

A palavra jogo apresenta inúmeros significados. No dicionário Aurélio da língua 

portuguesa jogo é definido como “atividade física ou mental fundada em um sistema de regras 

que definem a perda ou o ganho; passatempo; brincadeira e até mesmo como habilidade de 

enganar de ganhar proveito” (FERREIRA, 2001). 

Para Huizinga (2014, p.33) jogo é uma “atividade ou ocupação voluntária, exercida 

num certo nível de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas e absolutamente 

obrigatórias, [...] acompanhado de um sentimento de tensão e alegria, e de uma consciência de 

ser diferente da vida cotidiana”. Huizinga (2014, p. 9-14) destaca que os jogos possuem quatros 

características principais. 

1. É uma atividade livre; 
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2. É uma atividade exterior à vida habitual, na qual sempre é possível distinguir o jogo da 

vida real; 

3. É uma atividade praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo uma 

ordem e regras pré-definidas.  

4. Possui a capacidade de promover a formação de grupos sociais.  

Em Kashiwakura (2008, p.29) temos o jogo sendo definido como a relação entre o 

lúdico e um sistema de regras formais, juntamente com a capacidade humana de brincar, 

tornando-se um instrumento que faz com que os jogadores adquiram conhecimento e 

aprendizado (KASHIWAKURA, 2008, p.29).  

Para Salen e Zimmerman (2014, p.95) um jogo é um “sistema no qual os jogadores 

se envolvem em um conflito artificial, definido por regras, que implica em um resultado 

quantificável”. 

Segundo o pesquisador Juul (2005):  

“Jogo é um sistema baseado em regras com um resultado variável e 

quantificável, onde a diferentes resultados são atribuídos valores diferentes, 

onde o jogador exerce esforço a fim de influenciar no resultado, e se sente 

emocionalmente ligado ao resultado final” (tradução livre). 

De acordo com Prensky (2001), citado por Paludo (2013, p.49), os jogos devem 

possuir seis características fundamentais para que possam realmente ser caracterizados como 

jogos, que são: 

 Regras: é o que diferenciam os jogos dos outros tipos de brinquedos, pois elas impõem 

limites, elas forçam os jogadores a pegar caminhos específicos para alcançar os 

objetivos e garantem que todos os jogadores peguem os mesmos caminhos; 

 Metas ou Objetivos: é o que faz o jogador a jogar; 

 Resultados e Feedback: é como o progresso em relação ao atendimento dos objetivos 

é medido; 

 Conflito/Competição/Desafio/Oposição: são os problemas do jogo que o jogador deve 

resolver; 

 Interação: um jogo é dito interativo se ele fornece algum tipo de feedback para as ações 

do jogador; e 

 Representação ou história: é o que causa o elemento fantasia no jogo. 
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2.5  Jogo e suas Regras 

Todas as definições abordadas anteriormente para a palavra jogo apresentam um 

elemento em comum, “as regras”. As regras constituem a identidade de um jogo. 

“Todo jogo tem suas regras,” diz Huizinga em Homo Ludens. Mas 

podemos ir mais longe e dizer: “Todo jogo são suas próprias regras”, 

pois elas são o que define o jogo. David Parlett (Apud Salen e 

Zimmerman, 2012b, p.38). 

As regras são uma parte fundamental dos jogos, fornecem a estrutura a partir da 

qual surge o jogo e delimitam o que o jogador pode ou não fazer. (SALEN e ZIMMERMAN, 

2012a, p. 96).   

As regras são o que diferenciam os jogos de outros tipos de 

brincadeiras. As regras impõem limites, elas nos obrigam a tomar 

caminhos específicos para atingir metas e garantir que todos os 

jogadores assumam os mesmos caminhos. Elas nos colocam dentro do 

mundo do jogo, deixando-nos saber o que está dentro e fora dos limites.  

(Marc Prensky, apud Salen e Zimmerman, 2012b, p. 26). 

Salen e Zimmerman consideram que as regras possuem as seguintes características: 

 As regras limitam a ação do jogador: A principal maneira como as regras operam é 

limitar as atividades dos jogadores; 

 As regras são explícitas e inequívocas: As regras são completas e não dispõem de 

qualquer ambiguidade; 

 As regras são compartilhadas por todos os jogadores: Todos os jogadores 

compartilham um mesmo conjunto de regras e a mesma interpretação deve ser 

compartilhada por todos os jogadores; 

 As regras são fixas: As regras de jogos são fixas e não mudam quando um jogo é 

jogado; 

 Regras são obrigatórias: As regras são feitas para serem seguidas;  

 Regras são repetíveis: As regras são repetíveis de jogo para jogo. 
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 Essas características estão em funcionamento sempre que se disputa um jogo. Se 

qualquer uma dessas características não estiver em vigor, o sistema de jogo pode quebrar, 

tornando impossível jogar. 

Salen e Zimmerman (2012b, p.33-36) propõem um sistema de três partes para 

entender o que são e como funcionam as regras de um jogo. 

Regras operacionais: As regras operacionais são as “regras do jogo”. Elas são as 

orientações que os jogadores precisam para jogar. São as regras formais do jogo, instruções 

explícitas que orientam o comportamento dos jogadores durante o jogo.  

Regras constitutivas: As regras constitutivas de um jogo são as estruturas formais 

subjacentes que existem “sob a superfície” das regras apresentadas aos jogadores. Enquanto as 

regras operacionais são concretas e descrevem ações específicas que os jogadores vão tomar, 

as regras constitutivas são abstratas. É um conjunto de relações lógicas que não estão 

necessariamente incorporadas em um formato material ou em um conjunto de orientações 

comportamentais para o jogador. 

Regras implícitas: As regras implícitas são as “regras não escritas” de um jogo. 

Essas regras dizem respeito à etiqueta, ao espirito esportivo e outras regras implícitas de 

comportamento apropriado ao jogo. Podem mudar de jogo para jogo e de contexto para 

contexto. 

Esse modelo de classificação de regras é oferecido como um quadro para 

identificar, analisar e resolver problemas de design que possam surgir no jogo (SALEN e 

ZIMMERMAN 2012b, p.38). 

2.6  Jogos Educacionais 

“Os jogos fazem parte da nossa vida desde os tempos mais remotos, 

estão presentes em vários momentos de nossa vida não somente na 

infância. Os jogos podem ser ferramentas instrucionais eficientes, pois 

eles divertem enquanto motivam, facilitam o aprendizado e aumentam 

a capacidade de retenção do que foi ensinado, exercitando as funções 

mentais e intelectuais do jogador” (TAROUCO, 2004).   

Os jogos, para crianças e adolescentes, se constituem a maneira mais divertida de 

aprender. Além disso, eles proporcionam a melhora da flexibilidade cognitiva, pois funcionam 
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como uma ginástica mental, aumentando a rede de conexões neurais e alterando o fluxo 

sanguíneo no cérebro quando em estado de concentração (TAROUCO, 2004).  

Quando os jogos atuam como motivadores do processo de aprendizagem, eles 

podem ser definidos como jogos educacionais. Nesse sentido, os jogos educacionais se 

constituem por qualquer atividade de formato instrucional ou de aprendizagem que envolva 

competição e que seja regulada por regras e restrições (TAROUCO, 2004). 

Para ALLUÉ JOSEPH (1999) citado por Rausis e Soares (2011, p. 21), jogos 

educacionais são jogos criados com o objetivo de ensinar as pessoas sobre um assunto 

específico enquanto estas jogam. Normalmente incluem-se nesta classe de jogos, jogos de 

tabuleiro, jogos de carta e jogos eletrônicos. 

McGonigal (2013) citada por Oliveira (2014, p.31), enumera algumas vantagens 

para a utilização de jogos na aprendizagem:  

1. Desenvolver capacidades intelectuais e motoras;  

2. Perceber a aplicabilidade das matérias abordadas;  

3. Motivar e aumentar a atenção do jogador;  

4. Aumentar o relacionamento e colaboração entre indivíduos;  

5. Tornar o jogador mais otimista e criativo na solução de problemas;  

6. Permitir uma evolução em fatores chaves da produtividade;  

7. Criar uma forte vontade de superar as dificuldades e problemas que surjam;  

8. Permitir criar experiência numa área de formação;  

9. Aumentar a confiança nas suas capacidades;  

10. Criar um sentido de segurança e de realização ao evoluir no jogo;  

11. Permitir que o jogador seja mais ousado na procura de soluções;  

12. Criar um sentido de rivalidade saudável entre jogadores;  

13. Reforçar relações pessoais.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para realizar o presente trabalho e comtemplar os objetivos proposto foram 

realizadas as atividades descritas abaixo. A atividades estão descritas de acordo com a ordem 

de execução das mesmas:  

1. Análise de trabalhos relacionados: Nesta etapa foram realizadas as seguintes 

atividades: 

a. Pesquisa bibliográfica: pesquisa por trabalhos similares que 

apresentassem jogos de gerenciamento de riscos em projetos de 

software. 

b. Análise dos trabalhos: leitura e análise dos trabalhos selecionados. 

2. Desenvolvimento do jogo: esta etapa compreendeu a execução das seguintes 

atividades: 

a. Concepção do jogo: definição do formato e das regras do jogo. 

b. Elaboração do conteúdo do jogo: definição de quais riscos seriam 

analisados no jogo e elaboração dos componentes do jogo.  

c. Teste piloto do jogo: teste para validar as regras e estrutura do jogo e 

identificar possíveis melhorias. 

d. Desenvolvimento do jogo: refinamento e confecção dos componentes 

do jogo. 

3. Avaliação do uso do jogo: esta etapa compreendeu a execução das seguintes 

atividades: 

a. Definição da avaliação: definição do questionário para avaliar a 

eficiência do jogo. 

b. Validação do jogo: realização do experimento com alunos da disciplina 

de Introdução a Processos e Requisitos de Software da Universidade 

Federal do Ceará – Campus Quixadá e aplicação da avaliação definida 

para avaliar a eficiência do jogo. 

c. Análise dos resultados da avaliação: compilação e análise das 

respostas obtidas na atividade de validação do jogo.  
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4 TRABALHOS RELACIONADOS 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um jogo de gerenciamento de 

riscos que ajude o aluno a identificar os riscos em um projeto de software e que possa auxiliar 

o aluno na escolha de estratégia de resposta ao risco, fazendo com que o mesmo consiga 

entender e diferenciar as estratégias de respostas aos riscos negativos de um projeto de software.  

Na literatura existem vários jogos voltados para o gerenciamento de projetos de 

software. No entanto a pesquisa foi direcionada para jogos de gerenciamentos de riscos em 

projetos de software. Desta forma foram identificados apenas 5 jogos na área de gerenciamento 

de riscos, sendo que destes 4 são jogos digitais, no entanto não conseguimos encontrá-los 

disponível on-line. E o único jogo de tabuleiro que foi encontrado, não apresenta detalhes de 

como o tabuleiro deve ser confeccionado. Os jogos encontrados são listados a baixo: 

eRiskGame (OLIVEIRA, CINTRA, MENDES NETO, 2013): É jogo para o 

ensino da gestão de riscos em projetos de softwares que utiliza inteligência artificial. Consiste 

em um jogo sério multiusuário que inclui um módulo desenvolvido para que professores 

possam avaliar as atitudes tomadas pelos seus alunos (jogadores) de acordo com a progressão 

do jogo. O eRiskGame considera que, como em uma empresa real, o trabalho do jogador está 

sujeito a mudanças na administração da organização, mudanças requisitadas pelos clientes e 

outros riscos que possam vir a impedir o sucesso de seus projetos.  

O jogo é voltado para a simulação de um ambiente que permita simular a 

experiência em gerir projetos de software, focando na gestão de riscos. No eRiskGame o 

jogador é o gerente de um projeto e é responsável por:  

 Controlar os gastos do projeto; 

 Estabelecer e cumprir metas e prazos; 

 Acompanhar e avaliar a produtividade de uma equipe de trabalho; 

 Contratar profissionais para integrarem a equipe de trabalho por meio da análise de 

características objetivas de cada profissional disponível; 

 Demitir profissionais com base no desempenho dos mesmos; 

 Lidar com mudanças na administração da organização, e na equipe de trabalho; 

 Tentar prever riscos relacionados aos projetos; 

 Atuar na resolução de problemas. 
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SuperRisk (OLIVEIRA, 2013): É um jogo sério para o ensino de gestão de 

projetos de software baseado em navegadores para a internet. O SuperRisk engloba várias 

tarefas que um gerente de projeto deve executar em uma organização com foco na gestão de 

riscos, mais especificamente nas tarefas de planejamento, controle e monitoramento, incluindo 

o orçamento e cronograma. O SuperRisk usa aprendizagem baseada em projetos para 

possibilitar ao jogador a aquisição de conhecimento em gerenciamento de projetos, 

especialmente no controle dos riscos envolvidos neste processo. 

 O SuperRisk permite que os alunos interajam em um ambiente que simula os 

principais aspectos da gestão de risco. Toda a simulação apresentada no SuperRisk é baseada 

no cenário de uma empresa de software que concorre com outras companhias pelo 

desenvolvimento de projetos. Cada participante é responsável pelo gerenciamento de uma 

equipe de desenvolvimento de software de uma empresa. Durante o decorrer do tempo, essa 

empresa pode passar por mudanças, criando riscos que devem ser tratados. No jogo, cada 

jogador participa do gerenciamento das seguintes tarefas: 

 Contratação de profissionais para integrarem as equipes de trabalho. O SuperRisk provê 

uma lista de profissionais disponíveis no mercado do jogo. Os profissionais são 

disputados pelos jogadores; 

 Demissão de profissionais com base na análise de desempenho dos mesmos; 

 Aquisição produtos para qualificar os funcionários de sua equipe de trabalho; 

 Controle de gastos do orçamento dos projetos; 

 Definição de estratégias para cumprir metas e prazos do desenvolvimento do projeto; 

 Previsão de riscos relacionados aos projetos; 

 Comunicação entre jogadores para troca de experiências. 
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Figura 2 – Tela de Login do SUPERRISK 

 
Fonte: OLIVEIRA (2013). 

 

RSKManager (PALUDO, RAABEET, BENITTI, 2013): O jogo RSKManager 

aborda a identificação, a análise, o planejamento de respostas, o monitoramento e a execução 

de ações de tratamento de riscos em projetos de software. No jogo, os riscos são considerados 

como positivos ou negativos em relação aos objetivos de custo e prazo de um projeto de 

software. É um jogo de computador no qual o jogador joga individualmente e deve resolver 

problemas que são apresentados por estudos de caso de projetos de software. Os estudos de 

caso podem ser configurados pelo professor da disciplina a partir de experiências, contextos 

relevantes da realidade e nível de complexidade que deseja abordar, customizando, entre outros, 

restrições de prazo, custo, riscos, análise e respostas adequadas aos riscos. Esses parâmetros 

são utilizados para o feedback dado ao aluno de seu desempenho no jogo.  

Vence o jogo, o jogador que finalizar o projeto dentro dos critérios de aceitação 

planejados no estudo de caso, simulando a entrega do projeto para o cliente. 
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Figura 3 – Tela do Ambiente de Desenvolvimento do RSKManager. 

 
Fonte: PALUDO, RAABEET, BENITTI (2013). 

 

Jogo da Contingência EMV (SOUZA e SCHOEFFEL, 2014): No jogo o usuário 

seleciona um dos projetos cadastrados, do qual será o gerente, em seguida é apresentado a um 

cenário em forma de caminho o qual deverá ser percorrido, similar a um tabuleiro. Este caminho 

é composto por dez casas, as quais vão sendo visitadas conforme o lançamento de um dado 

virtual. Existem três tipos de casas: as casas de risco negativo envolvem a ocorrência de um 

risco com perda de dinheiro; as casas de risco positivo são similares, porém com ganho de 

dinheiro; por fim, as casas de parada obrigatória possuem 100% de probabilidade de ocorrência, 

podendo ser, além de obrigatória, de risco positivo ou negativo. Para jogar, é apresentado ao 

aluno o cenário (casas e suas descrições), com base no qual o acadêmico deverá calcular a 

probabilidade de ocorrência dos riscos, considerando os lançamentos do dado. Uma vez 

calculadas as probabilidades, o acadêmico deverá calcular e informar o valor de reserva de 

contingência. Quanto mais próximo do valor correto o usuário chegar, maior o valor 

disponibilizado ao mesmo para a execução do projeto. Somente após o cálculo é que o aluno 

poderá efetivamente caminhar sobre o cenário por meio do lançamento do dado, acompanhando 

sua evolução. Para fins de classificação dos jogadores, são considerados o tempo que o mesmo 

utilizou para cálculo da contingência e o saldo restante no final do projeto. 
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Figura 4 – Interface gráfica do Jogo da Contingência EMV 

 
Fonte: SOUZA e SCHOEFFEL (2014). 

 

Jogo de gerenciamento de riscos (TARAN, 2007): É um jogo de tabuleiro para 3 

a 4 jogadores, o jogo ensina conceitos de gerenciamento de risco por meio de uma simulação 

de desenvolvimento de projetos de software. No jogo cada jogador assume o papel de gerente 

de projeto e competem uns contra os outros. Cada jogador deve desenvolver um produto, vendê-

lo no mercado e o jogador vencedor será o que tiver mais dinheiro ao final do jogo. O jogo é 

composto por 5 fases: planejamento, requisitos, arquitetura e design, implementação e testes e 

por cinco conjuntos de cartas: cartas de projeto, cartas de surpresa, cartas de oops, cartas de 

risco e mitigação.  

Os jogadores começam o jogo com um conjunto de recursos (pessoal, dinheiro) e 

com cinco cartas de risco. Eles iniciam na fase de planejamento e devem completar pelo menos 

um passo de planejamento antes de passar para próximas fases. Uma vez que eles tenham 

passado do planejamento, os jogadores são livres para escolher como continuar com o projeto. 

Em cada fase, os jogadores podem fazer uma das duas coisas: executar uma etapa do projeto 
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ou mitigar um risco. Independentemente do que eles fazem, há um custo de dinheiro e pessoal 

que está associado a cada um. 

Figura 5 – Cartas do jogo de gerenciamento de riscos de TARAN 

 
Fonte: TARAN (2007). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

5 ELABORAÇÃO DO JOGO 

O Risk Planning é um jogo de cartas direcionado ao gerenciamento de risco em 

projetos de software. O jogo poderá ser jogado de forma individual, em dupla ou em equipe. 

O jogo é composto por: 1 dado de 12 faces; 24 cartas de pagamento; 24 cartas de 

desafio; descrição de quatro projetos. Para cada projeto acompanha uma planilha de riscos e 12 

cartas com as respostas para cada estratégia de gerenciamento dos riscos. O jogo conta também 

com um manual que contém as regras e uma explicação de cada estratégia que pode ser utilizada 

para tratar os riscos.  O dinheiro do jogo é chamado de “RISKS”, são moedas nos valores de 10 

risks e 5 risks. 

5.1  Objetivo do Jogo 

O objetivo do jogo é ajudar um gerente de projeto a identificar e gerenciar os riscos 

ao longo de um projeto de software, para evitar que o projeto seja encerrado por problemas 

financeiros ou que seja entregue fora do prazo.   

O jogador vitorioso será o último jogador a falir ou o jogador que ao término de 6 

rodadas do jogo tenha melhor gerenciado os riscos e esteja com a melhor situação financeira. 

5.2  Ciclo do Jogo 

Inicialmente cada jogador deverá escolher um projeto para o qual deseja analisar os 

riscos, juntamente com uma lista de riscos e as cartas de respostas correspondente ao projeto 

que escolheu. As cartas de pagamentos e as cartas de desafio devem ser embaralhadas e 

empilhadas em duas pilhas diferentes. Cada jogador deverá pegar o seu dinheiro de acordo com 

o que tem especificado no manual do jogo. O manual do jogo está descrito no Apêndice B deste 

trabalho. 

Após todos os elementos do jogo serem devidamente distribuídos, cada jogador terá 

um tempo de 15 minutos para ler o projeto escolhido e fazer uma análise prévia de todos os 

riscos do projeto, neste momento o jogador deverá escolher como irá tratar cada risco do projeto 

e como deseja investir seu dinheiro. Decorrido os 15 minutos iniciais o jogador que estiver 

analisando o projeto de número 1 deverá começar jogando o dado. Em seguida o jogo continua 

em sentido horário, ou seja, o próximo jogador que deverá jogar é o jogador que estiver à 

esquerda do jogador que está com o projeto 1.  

No jogo cada jogador tem direito a 6 jogadas. A cada jogada, o jogador da vez rola 

um dado para descobrir qual o risco se concretizou. Em seguida ele deverá informar aos demais 
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jogadores qual a estratégia escolhida por ele e comparar com o que está na carta de resposta do 

risco. A carta dará o feedback para o jogador se sua escolha está correta ou errada. Caso esteja 

errada o jogador deverá pagar o valor de dinheiro informado na carta.  A carta de resposta 

deverá ser mantida desvirada para indicar que o risco já ocorreu no projeto. 

O próximo passo é escolher entre responder uma pergunta (que vai ser feita por 

outro jogador para ele) ou puxar uma carta de pagamento. Quando todos os jogadores 

realizarem esses procedimentos uma rodada é finalizada. Se algum jogador ficar sem dinheiro 

durante as rodadas, será eliminado do jogo. O jogo acaba quando 6 rodadas forem realizadas 

ou se antes das 6 rodadas os jogadores forem falindo e restar apenas um jogador com dinheiro. 

O jogador vencedor é o último que permanecer com dinheiro ou o jogador que ao término de 

todas as rodadas estiver com mais dinheiro. A Figura 6 mostra os passos que devem ser 

executados por cada jogador durante uma rodada do jogo. Quando todos os jogadores 

executarem os passos descritos na Figura 6 uma rodada do jogo é finalizada. 

Figura 6 – Ciclo do jogo Risk Planning 

 
Fonte: Autora. 
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5.3  Componentes do Jogo 

 O dado 

É necessário que seja um dado de 12 faces, pois cada face do dado representa o 

número de um risco que está presente na lista de riscos que o jogador recebe.  Em cada rodada 

do jogo o jogador deverá jogar o dado e descobrir para qual risco deverá explicar a estratégia 

que utilizou para tratar o risco.  

 

 As cartas de pagamento 

Existem três tipos de cartas: cartas de pagamento efetuado em dobro, cartas de 

pagamento efetuado e cartas de pagamento não efetuado. Essas cartas representam o pagamento 

feito pelo cliente que está solicitando o software. Quando uma carta de pagamento for puxada 

deverá permanecer com o jogador até o fim do jogo. As carta de pagamento estão representadas 

na Figura 7. 

 Cartas de pagamento efetuado em dobro: Pagam 20 risks ao jogador que puxar a 

carta.  

 Cartas de pagamento efetuado: Pagam 10 risks ao jogador que puxar a carta.  

 Cartas de pagamento não efetuado: Pagam 0 risks ao jogador que puxar a carta ou 

seja, se o jogador puxar essa carta não receberá nada durante a rodada.  

Figura 7 – Cartas de pagamento 

 
Fonte: Autora. 
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 As cartas de desafio 

As cartas de desafio contêm perguntas sobre gerenciamento de riscos. Cada carta 

de desafio têm dois tipos de perguntas, uma fácil e uma difícil, para cada pergunta é indicada a 

resposta correta e o valor que o jogador ganha caso responda corretamente a pergunta.  

O jogador deverá optar por responder a pergunta fácil ou a pergunta difícil. Ao 

responder corretamente uma pergunta difícil o jogador receberá mais dinheiro do que se 

responder corretamente uma pergunta fácil.   

O jogador que for responder o desafio deverá puxar a carta de desafio e entregar 

para outro jogador que então irá ler as perguntas. Antes de iniciar a leitura o jogador que for 

efetuar a leitura deverá perguntar se o jogador deseja responder a pergunta fácil ou a pergunta 

difícil e então prosseguir a leitura de acordo com a escolha efetuada. Após a pergunta, ser 

respondida, a carta de desafio deverá permanecer até o final do jogo com o jogador que a puxou. 

A Figura 8 apresenta um exemplo de uma carta de desafio. 

Figura 8 – Carta de desafio 

 
Fonte: Autora. 

 

 A lista de riscos 

A lista de riscos é uma tabela dividida em 3 colunas. A primeira coluna contém a 

descrição dos riscos que podem ocorrer ou não nos projetos que serão analisados no jogo. Ao 

todo são 12 riscos, os quais estão enumerados de 1 a 12. A segunda coluna é a do impacto do 
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risco no projeto, para cada risco o impacto pode ser: Baixo ou sem impacto; Médio; ou Alto. O 

jogador deverá identificar o impacto do risco no projeto para então escolher uma estratégia para 

tratar o risco. A terceira coluna é a que contém as estratégias com as quais os riscos serão 

tratados. Cada estratégia apresenta o valor que deverá ser pago caso a estratégia seja escolhida. 

As estratégias apresentam os seguintes valores: 

 Evitar: custa 15 risks; 

 Mitigar: custa 10 risks; 

 Transferir: custa 5 risks; 

 Aceitar: custa 0 risks. 

Os riscos descritos na lista de riscos são: 

Tabela 4 – Lista de Risco do jogo Risk Planning 

Identificador Descrição do risco 

Risco 01 Conflitos internos entre os membros da equipe. 

Risco 02 Equipe desfalcada devido a problemas de saúde de integrantes da equipe. 

Risco 03 Equipe do projeto tem pouca experiência com a tecnologia do projeto. 

Risco 04 Cliente solicita novas funcionalidades que não estavam previstas no escopo 

inicial do projeto. 

Riscos 05 Equipe do projeto tem dificuldades em entender as regras de negócio da 

aplicação. 

Risco 06 Equipamento essencial para realizar os testes do sistema não está 

disponível. 

Risco 07 Falta de energia em toda a cidade, a cidade sofre com falhas frequentes de 

energia, algumas vezes a cidade fica horas sem energia. 

Risco 08 Muitos bugs encontrados durante a homologação do sistema. 

Risco 09 Mudanças na Legislação. 

Risco 10 Problemas de usabilidade encontrados nos testes finais da aplicação. 

Risco 11 Problemas na especificação dos requisitos. Requisitos escritos com 

ambiguidades e regras de negócio não especificadas. 
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Risco 12 Requisitos mudam constantemente durante a implementação do sistema. 

Fonte: Autora. 

 

 Os projetos 

O jogo é composto por 4 projetos diferentes e um jogador não pode analisar mais 

de um projeto por partida. Inicialmente os jogadores deverão ler seus respectivos projetos e 

identificar os riscos que existem em seu projeto e então escolher uma estratégia para tratar cada 

risco. A leitura e análise dos riscos deverá ser feita em no máximo 15 minutos. Os projetos são 

enumerados de 1 a 4 e são apresentados a seguir:  

 O projeto 1 é o Ponto Fort Bis: Sistema de gerenciamento de ponto eletrônico; 

 O projeto 2 é a Prefeitura no eSocial: Sistema para gerenciar e enviar os dados de 

uma prefeitura para o governo federal; 

 O projeto 3 é o WCommercer: Sistema de compra e venda na internet; 

 O projeto 4 é o Entrega Express: Sistema de otimização de rotas e gerenciamento de 

entregas. 

 As cartas de respostas 

Para cada projeto existem 12 cartas de respostas, pois a lista de riscos contêm 12 

riscos que podem ou não ocorrer no projeto. Cada risco presente na lista de riscos tem a sua 

carta de resposta. O verso de cada carta apresenta o número e o nome do projeto ao qual essa 

carta pertence e o número do risco do qual contém a resposta.  

As cartas oferecem um feedback para o jogador, pois informam se a estratégia 

escolhida está certa ou errada. Cada carta contêm as seguintes informações: define qual 

estratégia é a correta para tratar o risco e explica porque essa estratégia é a correta, apresenta 

um exemplo de como aplicar a estratégia indicada como correta, além de explicar porque não é 

possível utilizar as outras estratégias, informa o valor que o jogador irá perder caso tenha 

escolhido a estratégia errada para tratar o risco e caso o risco ocorra simultaneamente para mais 

de projeto estará expresso na carta quais projetos o risco irá atingir. 

 A Figura 9 mostra um exemplo de uma carta de respostas e mostra como as 

informações estão estruturadas na carta. O exemplo mostra uma carta onde o risco não ocorre 
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simultaneamente para mais de um projeto, pois a carta não tem esta informação. A Figura 10 

mostra o exemplo do vero de uma carta de resposta. 

Figura 9 – Frente de uma carta de resposta 

 
Fonte: Autora. 

 

Figura 10 – Verso de uma carta de resposta 

 
Fonte: Autora. 
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O nome do projeto e a identificação do risco presentes no verso da carta servem 

para identificar a carta de resposta. Desta forma o jogador consegue saber qual é a resposta de 

cada risco. 

 O dinheiro do jogo 

O dinheiro do jogo tem o nome de Risks. Para o jogo existem moedas de 10 e 5 

risks. O dinheiro é utilizado para pagar pela estratégia que o jogador deseja tratar o risco e para 

pagar quando escolher uma estratégia errada. O jogador inicia o jogo com 80 risks, sendo 5 

moedas de 10 risks e 6 moedas de 5 risks. A Figura 11 apresenta as moedas do jogo. 

Figura 11 – Moedas do jogo 

 
Fonte: Autora. 

 

No decorrer do jogo é possível ganhar dinheiro escolhendo uma carta de pagamento 

ou respondendo a um desafio das cartas de desafio. O jogador poderá perder dinheiro se 

escolher a estratégia errada para tratar o risco. O valor que irá perder por escolher uma estratégia 

errada está na carta de resposta referente ao risco. Quando o jogador perde dinheiro deverá 

devolver para o banco do jogo. 

O dinheiro investido em um risco que já ocorreu não pode ser reutilizado no jogo. 

No entanto, o dinheiro reservado para um risco que ainda não ocorreu pode ser remanejado para 

pagar a penalidade por ter escolhido uma estratégia errada para tratar o risco. 

Caso o jogador fique sem dinheiro no decorrer do jogo, será eliminado do jogo. 

Ganha o jogo o jogador que for o último a permanecer com dinheiro ou o que ao término do 

jogo esteja com mais dinheiro. Será contabilizado todo o dinheiro que o jogador tenha menos o 

dinheiro já investido em um risco que já tenha ocorrido. 

 

 O Manual do jogo 

O manual do jogo contém uma breve descrição do jogo, o objetivo do jogo, uma 

explicação para cada estratégia que pode ser utilizada para tratar os riscos e explica as regras e 

o funcionamento do jogo. O manual do jogo está no Apêndice B. 
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O manual apresenta a seguinte explicação para cada estratégia de tratamento dos 

riscos: 

 Evitar: Remover totalmente a probabilidade que o risco venha a ocorrer; 

 Mitigar: Reduzir a probabilidade de o risco ocorrer ou o impacto do risco; 

 Transferir: Tornar outra pessoa ou organização responsável pelo risco; 

 Aceitar: Não fazer nada para evitar que o risco ocorra. Para o jogo o aceitar irá 

funcionar também para dizer que o risco não ocorre no projeto, desta forma a única 

estratégia possível é aceitar o risco. 

 

5.4  Formas como o Risk Planning pode ser jogado 

Existem várias formas que o jogo Risk Planning pode ser jogado. O mesmo pode 

ser jogado individual ou em equipe. 

O modo individual pode ser subdividido em dois modos diferentes: 

 O jogo é jogado por apenas um único jogador: neste cenário o jogador poderá jogar 

sozinho como forma de aprofundar seus conhecimentos em gerenciamento de riscos, o 

jogador poderá jogar com o objetivo de verificar se irá falir utilizando uma determinada 

estratégia de risco. Neste caso o jogador poderá jogar quantas vezes desejar, no entanto 

deverá analisar um projeto por vez. 

 Jogado por mais de um jogador: o jogo é composto por 4 projetos diferentes, neste 

cenário o jogo poderá ser jogado por no máximo 4 jogadores onde cada jogador deverá 

escolher um projeto para analisar os riscos. Neste cenário ocorrerá uma disputa entre os 

jogadores para verificar qual jogador gerencia melhor os riscos do seu projeto. Ganhará 

o último jogador a falir ou o que ao término de todas as rodadas possuir mais dinheiro.  

Caso o Risk Planning seja jogado em equipe, cada projeto poderá ser analisado por 

uma dupla, trio ou por quantas pessoas o grupo desejar. É importante salientar que como o jogo 

é composto por apenas 4 projetos, poderão ser formadas no máximo 4 equipes por jogo.  
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5.4.1 Dicas de como o jogo pode ser utilizado em sala de aula 

Para turmas introdutórias de conceitos de gerenciamento de riscos de projetos de 

software, o jogo poderá ser jogador por toda a sala simultaneamente onde o professor da 

disciplina atuará como um coordenador do jogo. Juntamente com a turma o professor deverá 

escolher um projeto e ir analisando e debatendo os riscos e estratégias juntamente com seus 

alunos. O objetivo é fazer com que os alunos entendam as diferenças entre as estratégias de 

gerenciamento de riscos e perceberem a importância de efetuar o gerenciamento de riscos no 

projeto. 

Para os alunos que já tenham algum conhecimento de gerenciamentos de riscos o 

professor pode utilizar o jogo como uma forma de fixar os conceitos já estudados previamente. 

O professor poderá dividir a turma em até 4 grupos e promover uma disputa entre os grupos. 

Cada grupo deverá analisar um projeto do jogo. O professor atuará como intermediador entre 

os grupos e poderá tirar dúvidas caso algum grupo fique com alguma dúvida durante o jogo. O 

professor deverá estimular o debate entre os alunos como meio de gerar conhecimento sobre a 

gestão de riscos.  
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6 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

6.1  Teste Piloto 

Foi realizado um teste piloto com a finalidade de identificar possíveis pontos de 

melhoria e como forma de validar as regras e estratégias adotadas para o jogo. O teste inicial 

foi realizado com um grupo de 4 jogadores. Todos já trabalham na área de desenvolvimento de 

sistemas e são ex-alunos dos cursos de engenharia de software e de sistemas de informação da 

UFC – Campus Quixadá.  

Com o teste piloto foram identificados os seguintes pontos que precisavam ser 

melhorados no jogo:  

 A descrição dos projetos apresentava pontos confusos, que deixava o jogador em dúvida 

durante o processo de análise do risco. 

 Os jogadores iniciavam o jogo com muito dinheiro e nenhum chegou a falir durante o 

jogo. 

 Na primeira versão todas as estratégias evitar, transferir e mitigar tinham o mesmo valor, 

o teste evidenciou que deveriam ter valores diferentes. 

 A definição da estratégia aceitar estava confusa, não estava claro para o jogador se ao 

escolher a estratégia de aceitar o risco, era porque o jogador realmente estava aceitando 

que o risco ocorre-se no projeto ou se estava escolhendo a estratégia de aceitar porque 

o risco não ocorria no projeto. 

 As explicações das cartas de respostas precisavam ser melhor elaboradoras, pois 

estavam muito sucintas e o jogador ficava com dúvida se essa era realmente a estratégia 

correta que deveria ser utilizada.  

 O valor pago por uma decisão errada estava muito baixo, precisava ser corrigido. Pois 

o dano é que indica a importância de escolher a estratégia correta para gerenciar o risco.  

Durante o teste piloto pudemos verificar dois pontos positivos do jogo. 

1. Durante o jogo houve uma troca de conhecimento entre os jogadores, eles explicavam 

o porquê tinham escolhido uma determinada estratégia para gerenciar o risco no projeto.  

2. No início do jogo os jogadores tinham dificuldade em diferenciar a estratégia de mitigar 

o risco da estratégia de evitar o risco, e ao longo do jogo esta dúvida na definição do 

conceito foi sendo sanada e o conceito foi sendo assimilado pelos jogadores.  
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Inicialmente não tínhamos pensando nesta troca de conhecimento entre os 

participantes. Com o teste piloto pudemos verificar que este é um elemento enriquecedor para 

o jogo, pois proporciona uma troca de experiência entre os jogadores. Depois do teste piloto 

introduzimos este elemento no jogo. Ele foi introduzido por meio de uma regra que deixa 

explícito que o jogador deve explicar por que escolheu uma determinada estratégia para 

gerenciar o risco. 

6.2  Validação do Jogo 

Após o teste piloto foram realizados alguns refinamentos no jogo e então 

posteriormente foi realizado um experimento com alunos da disciplina de Introdução a 

Processos e Requisitos de Software e estão cursando o 2º semestre do curso de engenharia de 

software da UFC – Campus Quixadá. O jogo foi jogado por 36 alunos, onde os mesmos se 

dividiram primeiro em duplas e posteriormente em equipes respeitando o limite de no máximo 

4 duplas por equipe. Os alunos já tinham tipo contato com os conceitos relacionados a gestão 

de riscos, pois já tinham tido uma aula sobre gerenciamento de riscos. 

O experimento começou com uma breve explicação sobre o que era o jogo e sobre 

o funcionamento das regras do jogo. Após a explicação prosseguiu a entrega do material do 

jogo para cada equipe de jogadores. Após a entrega de todo o material prosseguiu uma primeira 

jogada em conjunto como forma de explicar a dinâmica do jogo. No decorrer do experimento 

foram surgindo algumas dúvidas sobre o funcionamento e a sequência correta das ações que 

deveriam ser executadas por um jogador. No entanto, conforme o jogo foi avançando as dúvidas 

foram diminuindo e o jogo começou a fluir em todas as equipes que estavam jogando. No 

decorrer do experimento pudemos perceber que os alunos estavam engajados e se divertindo 

com o jogo. Após o término do jogo, os alunos responderam um questionário sobre o jogo. 

6.3  Resultados Obtidos 

O questionário aplicado aos alunos constava de perguntas objetivas e perguntas 

subjetivas. As perguntas objetivas eram sobre conceitos de gerenciamento de risco, uma forma 

de identificar se os alunos assimilaram alguns conceitos ao longo do jogo. Para as perguntas 

subjetivas foi solicitado que o aluno justificasse sua resposta, com as perguntas subjetivas era 

esperado identificar se os alunos gostaram do jogo, se o consideram relevante para o ensino de 

gerenciamento de risco, se jogariam novamente e o que poderia ser melhorado no jogo. Como 

foi ressaltado anteriormente o jogo foi jogado em dupla, por isso cada questionário foi 
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respondido em dupla, desta forma foram obtidas respostas em 18 questionários. Com as 

respostas dos questionários foram obtidos os seguintes resultados: 

 

6.3.1 Resultados das Perguntas Objetivas 

Pergunta 1: Marque o item correto. O que é mitigar um risco de um projeto? 

a) Tomar ações para evitar que o risco ocorra. 

b) Tomar ações para eliminar a possibilidade e o impacto do risco. 

c) Tomar ações para diminuir a possibilidade e o impacto do risco no projeto. (Item 

correto) 

d) Tomar ações para transferir o risco para outra pessoa ou organização. 

Figura 12 –Respostas à Pergunta 1 

 
Fonte: Autora. 

Para a pergunta 1, o item correto é o item C. E como podemos perceber analisando 

o gráfico da Figura 12, dos 18 questionários respondidos, 16 foram respondidos corretamente, 

o que nos leva a um percentual de 88,89% de acertos, ou seja, a grande maioria dos alunos 

conseguiram compreender o que significa mitigar um risco.  

 

Pergunta 2: Marque verdadeiro ou falso. Em um projeto os riscos negativos podem ser tratados 

pelas seguintes estratégias: aceitar, mitigar, transferir e evitar.  

( X ) Verdadeiro (Item Correto)                                 ( ) Falso 

Figura 13 – Respostas à Pergunta 2 
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Fonte: Autora. 

Para a pergunta 2 o correto era marcar a opção de “Verdadeiro”. Analisando o 

gráfico da Figura 13 é possível perceber que todos os alunos responderam corretamente esta 

pergunta, e que após terem terminado de jogar, todos os alunos lembravam o nome das 

estratégias que podem ser utilizadas para tratar um risco negativo.  

 

Pergunta 3: Certo ou errado. Sempre é possível evitar que um risco ocorra em um projeto? 

(  ) Certo                                ( X ) Errado (Item Correto)      

Figura 14 – Respostas à Pergunta 3 

 
Fonte: Autora. 

Para a pergunta 3 a opção que tinha a descrição de “Errado” era a opção correta 

para esta pergunta. De acordo com o gráfico da Figura 14 todos os alunos responderam 

corretamente esta pergunta. Todos compreenderam que nem todos os riscos podem ser evitados 

em um projeto de software. 
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6.3.2 Resultado das Perguntas Subjetivas 

Pergunta 4: Você considera que o jogo possibilita a compreensão das estratégias de 

gerenciamento de risco? 

Figura 15 – Respostas à Pergunta 4 

 
Fonte: Autora. 

De acordo com a Figura 15, todos os alunos responderam que o jogo possibilita a 

compreensão das estratégias de gerenciamento de risco. A Tabela 5 apresenta algumas respostas 

obtidas para esta pergunta. 

Tabela 5 – Resposta à Pergunta 04 

Respostas 

Sim, apresenta muitas experiências e estimula a criatividade. 

Sim, pois esclarece dúvidas e mostra onde a linha do pensamento do gerenciamento de riscos 

está errada. 

Sim, por que cria uma simulação de gerenciamento. 

Sim, além de ser viciante ensina de uma forma fácil. 

Sim, o jogo é muito divertido, além de que as respostas são bem claras, deixando o 

aprendizado fácil. 

Sim, pois de forma intuitiva nos diz qual estratégia é correta e porque ela deve ser escolhida. 

Sim, proporciona entendimento com o detalhamento de cada estratégia e onde ela se adequa. 

Fonte: Autora. 

Nas respostas presentes na Tabela 5 quando os alunos citam as “respostas para as 

estratégias”, estão se referindo as cartas de respostas do riscos. Desta forma possível perceber 

que as cartas de respostas são de extrema importância para o jogo, pois são elas que 

proporcionam o aprendizado sobre as estratégias escolhidas para tratar cada risco e ao mesmo 

tempo que faz com o aluno possa ir diferenciando as estratégia umas das outras faz com que o 

mesmo identifique quando cada estratégia pode ser utilizada. Visto que as cartas mostram qual 
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estratégia é a correta e como pode ser utilizada, além de informar porque as demais estratégias 

não são adequadas para o risco que está sendo tratado no momento.  

Pergunta 5: Você considera que o jogo é estimulante e divertido de ser jogado? 

Figura 16 – Respostas à Pergunta 5 

 
Fonte: Autora. 

 

De acordo com a Figura 16, todos os alunos consideram o jogo estimulante e 

divertido de ser jogado. A Tabela 6 apresenta algumas respostas obtidas para a pergunta 5.  

Tabela 6 – Resposta à Pergunta 05 

Respostas 

Sim. Além de mostrar situações reais possíveis, mostra de forma divertida 

Sim, pois promove o aprendizado lúdico além de lidar com dinheiro e ter competição. 

Sim, principalmente pra quem é competitivo 

Sim, como há ganhos e perdas, a tendência é fazer com que os jogadores queiram ganhar. 

Sim, pois é bastante lúdico e criativo 

Sim, porque ficamos estimulados a ganhar 

Sim, o aprendizado é rápido e fixa bem além de sem bem criativo. 

Sim, a dinâmica de grupo e de competição entre grupos nos estimula a continuar jogando. 

Sim, é interessante ver quais serão as respostas das outras duplas e como chegaram a essa 

conclusão. 
Fonte: Autora. 

Com as respostas da Tabela 6 percebe-se que o fato do jogo lidar com dinheiro e 

ter perdas e ganhos gera uma competição entre os alunos que os estimula a continuar jogando. 

O jogo também gera um ambiente de interação social entre os alunos, no qual ocorre uma troca 

de conhecimento quando cada jogador explica o motivo por ter escolhido uma determinada 

estratégia para gerenciar o risco. 
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Pergunta 6: Você considera que o jogo é intuitivo, é fácil de ser jogado? 

 

Figura 17 – Respostas à Pergunta 6 

 
Fonte: Autora. 

 

A Figura 17 nos mostra que apesar de mais da metade dos alunos considerarem o 

jogo intuitivo, vários jogadores consideram o inverso. Os motivos relatados para tal divergência 

foram: regras confusas ou complexas e erros de digitação.  

No início do jogo as regras foram repassadas de forma oral para os jogadores, este 

fato pode ter contribuído para deixar as regras confusas no início do jogo. Para resolver este 

problema, foi confeccionado um manual de instruções que irá acompanhar o jogo e deverá ser 

entregue ao jogador no início do jogo. 

Na Figura 17, quando os jogadores relataram erro de digitação, estavam se referindo 

ao fato de que algumas cartas de respostas para a estratégia de aceitar estavam com a descrição 

errada. Na carta estava escrito mitigar onde era para estar escrito aceitar, desta forma este erro 

deixou alguns alunos confusos durante a primeira rodada do jogo. Esta situação foi contornada 

durante o jogo explicando qual era a estratégia correta para o risco. Este erros já foram 

corrigidos nas cartas que estão presentes neste trabalho.  
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Pergunta 7: Você considera que as regras do jogo são simples e intuitivas? 

 

Figura 18 – Respostas à Pergunta 7 

 
Fonte: Autora. 

 

De acordo com a Figura 18, 50% dos alunos não tiveram problemas para 

compreender as regras do jogo, no entanto os demais 50% consideraram as regras confusas ou 

complicadas.  

Analisando as respostas presentes na Figura 18 é possível perceber que para alguns 

jogadores as regras ficam simples com o decorrer do jogo e acabaram tornando-se fáceis. 

Consideramos que esta situação também deu-se devido ao fato da falta de manual de instruções 

com as regras do jogo. Visto que as mesmas foram repassadas oralmente para os jogadores. 

Para resolver este problema, foi confeccionado um manual de instruções que irá acompanhar o 

jogo e deverá ser entregue ao jogador no início do jogo. 

 

Pergunta 8: Você considera que os projetos apresentavam informações suficientes para 

determinar se os riscos poderiam ou não ocorrer no projeto? 
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Figura 19 – Respostas à Pergunta 8 

 
Fonte: Autora. 

O objetivo da pergunta 8 era identificar se os projetos presentes no jogo estavam 

com uma descrição compreensível e com informações suficientes para identificar se todos 

riscos presentes na lista de riscos poderiam ocorrer no projeto. De acordo com a Figura 19 é 

possível perceber que 16 duplas responderam que os projetos estão com uma descrição 

adequada para o jogo.  A Tabela 7 apresenta algumas respostas obtidas para esta pergunta.  

Tabela 7 – Resposta à Pergunta 08 

Respostas 

Sim, as situações e o contexto estavam bem detalhados. 

Sim, o texto está bem elaborado. 

Sim, estavam com descrição proporcional a lista de riscos do projeto. 

Sim, dá para ter noção do que pode ou não acontecer. 

Sim, o projeto detalha todas as funcionalidades e como deveria acontecer, falando também 

da equipe e do ambiente. 

Sim pois o texto é claro e objetivo 

Fonte: Autora. 

De acordo com as respostas presentes na Tabela 7 os projetos estão bem elaborados 

e apresentam uma descrição simples e objetiva. Com de 18 duplas apenas 2 duplas tiveram 

problemas com a descrição do projeto, este fato nos leva a considerar que os projetos estão 

adequados para o jogo, visto que a grande maioria dos alunos consideram os projetos adequados 

para o jogo. 
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Pergunta 9: Você considera que o jogo lhe proporcionou algum aprendizado sobre 

gerenciamento de risco? 

Figura 20 – Respostas à Pergunta 9 

 
Fonte: Autora. 

 

A Figura 20 representa que todos os alunos consideram que o jogo lhes 

proporcionou algum aprendizado em gerenciamento de riscos em projetos de software. A 

Tabela 8 apresenta algumas respostas obtidas para a pergunta 9.  

Tabela 8 – Resposta à Pergunta 09 

Respostas 

Sim, graças às respostas que estão no cartão resposta. 

Sim, foi bastante informativo em suas cartas de riscos 

Sim, mostrou que problemas que surgem ao longo do projeto nem sempre podem ser evitados 

ou resolvidos. 

Sim, reforçam os conceitos estudados. 

Sim, ajuda a fixar bem o conteúdo. 

Sim, com o jogo eu consegui compreender melhor o assunto tratado em aula teórica 

Sim, principalmente nas perguntas e respostas. 

Fonte: Autora. 

Com as respostas da Tabela 8 percebesse que o jogo ajuda a reforçar e a fixar o 

conteúdo visto em aulas teóricas. As cartas de respostas ajudam na compreensão e diferenciação 

das estratégias de riscos, pois explicam porque uma estratégia pode ou não ser utilizada. Com 

estes dados é possível concluir que o jogo está conseguindo o seu propósito, o qual é repassar 

e fixar conhecimentos referentes ao gerenciamento de riscos em projetos de software.  
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Pergunta 10: Você considera que o jogo lhe faz compreender a importância do gerenciamento 

de riscos para o projeto? 

Figura 21 – Respostas à Pergunta 10 

 
Fonte: Autora. 

 

De acordo com a Figura 21 praticamente todos os alunos consideram que o jogo 

deixa clara a importância do gerenciamento de riscos para os projetos de software, visto que de 

18 respostas possíveis, foram obtidas 17 respostas positivas. A Tabela 9 apresenta algumas 

respostas obtidas para a pergunta 10. 

Tabela 9 – Resposta à Pergunta 10 

Respostas 

Sim, pois mostra quais as consequências em impactos financeiros para os erros de 

gerenciamento de riscos ou a falta dele. 

Sim, ele esclarece os riscos que podemos encontrar e como enfrentá-los 

Sim, sem isso o projeto daria muito errado. 

Sim. O sistema de dinheiro no jogo deixa isso muito claro. 

Sim, pois mostra que você pode ter perdas financeiras e de tempo de projeto. 

Sim pois mostra que os riscos podem trazer prejuízos para o projeto 

Sim, é determinante para o sucesso do projeto. 

Fonte: Autora. 
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Pergunta 11: Você jogaria o jogo novamente? 

 

Figura 22 – Respostas à Pergunta 11 

 
Fonte: Autora. 

 

De acordo com a Figura 22, quase todos os alunos responderam positivamente que 

jogariam o jogo novamente e que apenas uma dupla ficou em dúvida se jogaria o jogo 

novamente. A Tabela 10 apresenta algumas respostas obtidas para a pergunta 11. 

Tabela 10 – Resposta à Pergunta 11 

Respostas 

Sim, pois é muito divertido e intuitivo para o aprendizado sobre gerenciamento de projetos. 

Sim, pois nem todos os conhecimentos passados pelo jogo são possíveis de serem captados 

com 6 rodadas. 

Sim, pois eu poderia aprender mais ainda. 

Sim, achei muito divertido. 

Sim. Achei muito divertido aprender com o jogo. 

Sim, foi divertido e aprendemos rápido. 

Fonte: Autora. 

Analisando as respostas da Tabela 10 é possível perceber que os jogadores acharam 

o jogo divertido e que é fácil de aprender com o jogo.  

 

Pergunta 12: O que você acha que poderia ser melhorado no jogo? 

Para a pergunta 12 obtivemos sugestões de melhoria de apenas 8 duplas, das demais 

duplas 5 não responderam e 5 responderam que o jogo estava bom do jeito que estava ou 

disseram que não precisava mudar nada no jogo. A Tabela 11 apresenta todas as melhorias 

propostas pelos alunos. 
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Tabela 11 – Resposta à Pergunta 12 

Respostas 

O esclarecimento das regras. Sugestão confeccionar um tutorial com as regras e dinâmica 

do jogo. 

Poderiam tentar deixá-lo mais balanceado, pois tendia muito a mitigar e melhorar o repasse 

das regras. 

Explicar melhor as instruções. 

No tempo, na agilidade em distribuir os materiais e na explicação. 

Deixar as regras mais claras. Poderiam ser criadas ilustrações para deixá-las mais claras. 

Os projetos e as regras mais claros. 

As perguntas poderiam ter mais itens para melhorar a dominação do conteúdo estudado e a 

explicação na hora do início na hora de começar as regras estavam muito confusas. 

As regras poderiam ser entregues junto com a descrição do projeto 

Fonte: Autora. 

Com as respostas da Tabela 11 é possível perceber que as explicação das regras é 

algo urgente de ser melhorado, pois muitos alunos tiveram problemas pra entender as regras do 

jogo.  

6.4  Consolidação dos Resultados 

A seguir serão listados alguns pontos negativos identificados com o experimento 

realizado. A maioria dos pontos negativos estão ligados ao fato das regras terem sido repassada 

de forma oral e da falta de manual contento as regras do jogo. 

 As regras precisam ser melhor explicadas no início do jogo; 

 O jogo ficou um pouco confuso no início justamente porque faltou uma explicação mais 

detalhada das regras; 

 Faltou manual de instrução para os alunos; 

 Faltou uma ilustração de como o ciclo do jogo funciona; 

 Erros de digitação presentes nas cartas de respostas dos riscos atrapalharam a execução do 

jogo; 

A seguir serão listados alguns pontos positivos identificados com o experimento 

realizado. 

 O jogo é divertido 

 O jogo estimula os jogadores a continuarem jogando; 
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 Os projetos estão com descrições adequadas para o jogo, estão simples e objetivos.  

 O sistema de perdas e ganhos do jogo gera uma competição saudável entre os jogadores 

e os estimula a continuar jogando, fazendo com que os mesmos pensem mais sobre qual 

estratégia é a melhor para gerenciar um determinado risco, pois todos querem evitar 

perdas e consequentemente vencer o jogo. 

 As cartas de respostas são de extrema importância para o jogo, pois são elas que 

proporcionam o aprendizado sobre as estratégias escolhidas para tratar cada risco. Pois 

mostram qual estratégia é a correta e como pode ser utilizada, além de informar porque 

as demais estratégias não são adequadas para o risco que está sendo tratado no momento.  

 Das 18 duplas que jogaram o jogo, 17 afirmaram que jogariam novamente o jogo.  

 Todas as duplas consideram que o jogo possibilita a compreensão das estratégias de 

gerenciamento de risco. 

 Todas as duplas que o jogo lhes proporcionou algum aprendizado sobre a gestão de 

riscos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho propôs o desenvolvimento de um jogo que pudesse auxiliar no ensino 

do processo de gerenciamento de risco em projetos de software, o jogo pretende aproximar a 

teoria vista em sala de aula com a prática necessária para realizar as atividades de gestão de 

riscos. Visto que o gerenciamento de riscos em projetos de software é uma atividade de extrema 

importância e desafiadora ao mesmo tempo, pois identificar e tratar os riscos não é algo simples 

de ser realizado, uma vez que envolve a tomada de decisões, sendo que o conhecimento e 

habilidades necessárias para tomar tais decisões envolve aspectos subjetivos que estão ligados 

à experiência, o que torna difícil o treinamento de tais habilidades em sala de aula.  

O jogo desenvolvido foi o Risk Planning, um jogo analógico que simula um 

ambiente no qual o jogador tem que ajudar um gerente de projetos a gerenciar os riscos 

presentes neste projeto. A versão final do jogo foi testada pelos alunos do 2º semestre do curso 

de Engenharia de Software da Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá.  

No experimento, tivemos dificuldade em repassar as regras do jogo, pois as mesmas 

foram repassadas de forma oral para o jogadores e o ambiente estava um pouco barulhento, o 

que fez com que muitos alunos tivesse dificuldades para entender como o jogo funcionava. As 

regras foram sendo explicadas de forma mais detalhada individualmente para cada grupo que 

estava testando o jogo. Algo que foi possível identificar é a necessidade de um ambiente 

tranquilo e silencioso para que a dinâmica do jogo possa se desenrolar com mais facilidade.  

Mesmo com os problemas relatados acima, os resultados obtidos foram 

satisfatórios. Com tais resultados é possível concluir que o jogo contribui para o aprendizado 

de conceitos relacionados à gestão de riscos em projetos de software. O jogo tem um sistema 

de perdas e ganhos com o qual gera um ambiente de competição saudável entre os alunos e os 

estimula a continuar jogando, fazendo com que os mesmos pensem mais sobre qual estratégia 

é a melhor para gerenciar um determinado risco, pois todos querem evitar perdas e 

consequentemente vencer o jogo.  

Durante o experimento foi possível perceber que o jogo contribui para uma 

interação social entre os alunos em sala de aula, pelo fato que eles devem expor para os demais 

jogadores o porquê escolheram cada estratégia para gerenciar seus riscos, fazendo com que 

ocorra uma troca de experiências e conhecimentos entre os alunos Percebemos também que as 

cartas de respostas auxiliam os alunos a aprender a diferenciar as estratégias e entender quando 

devem usar cada estratégia de risco, pois as cartas informam a estratégia correta, dão um 
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exemplo de como podem ser utilizadas e dizem porque as demais estratégias não se adequam 

para tratar o risco.  

7.1  Trabalhos Futuros  

Com o experimento do jogo foram obtidas algumas sugestões de melhorias. 

Algumas melhorias já foram realizadas, tais como: a confecção do manual do jogo e uma 

ilustração com os passos que cada jogador deve executar em uma rodada do jogo. 

No entanto, estas melhorias foram realizadas mas não foram testadas, para trabalhos 

futuros o jogo poderia ser testado com as melhorias implementas para validar se estas melhorias 

resolvem os problemas relatados pelos alunos que realizaram o experimento do jogo. Outro 

trabalho futuro é aplicar o jogo em uma disciplina de gerência de projetos afim de revalidar se 

o jogo realmente contribui para o aprendizado de gestão de riscos em projetos de software. 

Outro trabalho futuro seria testar o jogo em um ambiente de empresa para identificar se o 

mesmo contribui para o aprendizado de profissionais que trabalham com gerenciamento de 

riscos em projetos de software.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

1. Marque o item correto. O que é mitigar um risco de um projeto? 

a. Tomar ações para evitar que o risco ocorra. 

b. Tomar ações para eliminar a possibilidade e o impacto do risco. 

c. Tomar ações para diminuir a possibilidade e o impacto do risco no 

projeto. 

d. Tomar ações para transferir o risco para outra pessoa ou organização. 

2. Marque verdadeiro ou falso. Em um projeto os riscos negativos podem ser tratados 

pelas seguintes estratégias: aceitar, mitigar, transferir e evitar. 

(x) Verdadeiro  ( ) Falso 

3. Certo ou errado. Sempre é possível evitar que um risco ocorra em um projeto? 

( ) Certo   (x) Errado 

4. Você considera que o jogo possibilita a compreensão das estratégias de 

gerenciamento de risco? Justifique sua resposta. 

5. Você considera que o jogo é estimulante e divertido de ser jogado? Justifique sua 

resposta. 

6. Você considera que o jogo é intuitivo, é fácil de ser jogado? Justifique sua resposta. 

7. Você considera que as regras do jogo são simples e intuitivas? Justifique sua resposta. 

8. Você considera que os projetos apresentavam informações suficientes para 

determinar se os riscos poderiam ou não ocorrer no projeto? Justifique sua resposta. 

9. Você considera que o jogo lhe proporcionou algum aprendizado sobre gerenciamento 

de risco? Justifique sua resposta. 

10. Você considera que o jogo lhe faz compreender a importância do gerenciamento de 

riscos para o projeto? Justifique sua resposta. 

11. Você jogaria o jogo novamente? Justifique sua resposta. 

12. O que você acha que poderia ser melhorado no jogo? Justifique sua resposta. 
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APÊNDICE B – MANUAL DO JOGO 

RISK PLANNING 

MANUAL DO JOGO 

É um jogo de gerenciamento de risco, no qual o jogador deverá ajudar um gerente de projeto 

a identificar e gerenciar os riscos ao longo de um projeto de software.  

Objetivo do Jogo: Ajudar o gerente do projeto a tratar os riscos de forma a evitar que o 

projeto seja encerrado por problemas financeiros.  

O vencedor: O jogador vitorioso será o último jogador a permanecer com dinheiro ou o 

jogador que ao término de todas as rodadas do jogo tenha melhor gerenciado os riscos e esteja 

com mais dinheiro.  

Estratégias para tratar os riscos 

 Evitar: É remover totalmente a probabilidade que o risco venha a ocorrer. 

 Mitigar: É reduzir a probabilidade de o risco ocorrer ou o impacto do risco. 

 Transferir: É tomar outra pessoa ou organização responsável pelo risco. 

 Aceitar: Não fazer nada para evitar que o risco ocorra. Para o jogo o aceitar irá 

funcionar também para dizer que o risco não ocorre no projeto, desta forma a única 

estratégia possível é aceitar o risco. 

 

REGRAS: 

Número de participantes:  O jogo poderá ser jogado por jogadores individuais, por duplas 

ou por equipe. Existem 4 projetos no jogo, onde cada jogador individual, dupla ou equipe 

pode analisar somente um projeto por partida. 

Componentes do jogo:  

 1 dado de 12 faces: Cada face do dado representa o número de um risco que está 

presente na lista de riscos.  Em cada rodada do jogo o jogador deverá rolar o dado e 

descobrir para qual risco deverá explicar a estratégia que utilizou para tratar o risco. 

 As cartas de pagamento: Estas cartas representam o pagamento feito pelo cliente 

que está solicitando o software. Quando uma carta de pagamento for puxada deverá 

permanecer até o fim do jogo com o jogador que a puxou. Existem três tipos de cartas 

de pagamento: cartas de pagamento efetuado em dobro, pagam 20 risks; cartas de 

pagamento efetuado, pagam 10 risks e cartas de pagamento não efetuado, pagam 0 

risks.  
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 As cartas de desafio: São cartas com perguntas sobre gerenciamento de riscos. Cada 

carta de desafio têm dois tipos de perguntas, uma fácil e uma difícil. Para cada 

pergunta é indicado a resposta correta e o valor que o jogador ganha caso responda 

corretamente a pergunta. A resposta que está em destaque é a resposta correta. Após 

a pergunta se respondida a carta de desafio deverá permanecer até o final do jogo com 

o jogador que a puxou. 

 Os projetos: O jogo é composto por 4 projetos diferentes e cada jogador só poderá 

analisar um único projeto por partida. Inicialmente os jogadores deveram ler seus 

respectivos projetos e identificar os riscos que existem em seu projeto e então escolher 

uma estratégia para tratar cada risco. A leitura e análise dos riscos deverá ser realizada 

em no máximo 15 minutos. Os projetos são enumerados de 1 à 4 e são apresentados 

a seguir respectivamente.  

Projeto 1 – Ponto Fort Bis: Sistema de gerenciamento de ponto eletrônico; 

Projeto 2 – Prefeitura no eSocial: Sistema para gerenciar e enviar os dados de 

uma prefeitura para o governo federal; 

Projeto 3 – Wcommercer: Sistema de compra e venda na internet; 

Projeto 4 – Entrega Express: Sistema de otimização de rotas e gerenciamento de 

entregas. 

 A lista de riscos: É uma tabela dividida em 3 colunas, onde a primeira coluna contêm 

a descrição dos riscos que podem ocorrer ou não nos projetos que serão analisados no 

jogo. A segunda coluna é a do impacto do risco no projeto, para cada risco o impacto 

pode ser: Baixo ou sem impacto; Médio; ou Alto. O jogador deverá identificar o 

impacto do risco no projeto para então escolher uma estratégia para tratar o risco. A 

terceira coluna é a que contém as estratégias com as quais os riscos serão tratados.  

 As cartas de respostas: Para cada projeto existem 12 cartas de respostas, uma 

resposta para cada risco presente na lista de riscos. As cartas explicam qual é a 

estratégia correta, e apresenta um exemplo de como aplicar a estratégia indicada como 

correta.  

 O dinheiro do jogo: O dinheiro do jogo tem o nome de Risks, para o jogo existem 

moedas de 10 e 5 risks. Cada jogador inicia o jogo com 80 risks, sendo 5 moedas de 

10 risks e 6 moedas de 5 risks. O dinheiro é utilizado para pagar pela estratégia que o 
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jogador deseja tratar o risco. No decorrer do jogo o jogador pode ganhar dinheiro 

escolhendo uma carta de pagamento ou respondendo um desafio das cartas de desafio. 

O jogador poderá perder dinheiro se escolher a estratégia errada para tratar o risco, o 

valor que irá perder por escolher uma estratégia errada está nas cartas de respostas 

referente a cada risco. 

 

Dinâmica do jogo:   

Inicialmente cada jogador deverá escolher um projeto para o qual deseja analisar 

os riscos, juntamente com uma lista de riscos e as cartas de respostas correspondente ao 

projeto que escolheu. As cartas de pagamentos e as cartas de desafio devem ser embaralhadas 

e empilhadas em duas pilhas diferentes. Cada jogador deverá pegar o seu dinheiro de acordo 

com o que tem especificado neste manual. 

Após todos os elementos do jogo serem devidamente distribuídos, cada jogador 

terá um tempo de 15 minutos para ler o projeto escolhido e fazer uma análise previa de todos 

os riscos do projeto, neste momento o jogador deverá escolher como irá tratar cada risco do 

projeto e como deseja investir seu dinheiro. Decorrido os 15 minutos iniciais o jogador que 

estiver analisando o projeto de número 1 deverá começar jogando o dado. Em seguida o jogo 

continua em sentido horário, ou seja, o próximo jogador que deverá jogar é o jogador que 

estiver à direita do jogador que está com o projeto 1.  

Cada jogador terá o direito a 6 jogadas. A cada jogada, o jogador da vez rola um 

dado para descobrir qual o risco se concretizou. Em seguida ele deverá ler a descrição do 

risco e explicar aos demais jogadores qual a estratégia escolhida por ele para tratar o risco e 

comparar com o que está na carta de resposta do risco. A carta dará o feedback para o jogador 

se sua escolha está correta ou errada. Caso esteja errada o jogador deverá pagar o valor de 

dinheiro informado na carta. 

O jogador pode utilizar o dinheiro já reservado para tratar um risco que ainda não 

ocorreu no projeto, no entanto, não pode utilizar o dinheiro utilizado em um risco que já 

ocorreu. A carta de resposta deverá ser mantida desvirada para indicar que o risco já ocorreu 

no projeto. Caso o jogador jogue o dado e ocorra o número de um risco que já ocorreu 

anteriormente o jogador deverá jogar o dado novamente até sair o número de um risco que 

ainda não ocorreu para seu projeto. 
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Ao ler a carta de resposta do risco o jogador poderá descobrir que o risco ocorre 

simultaneamente em mais de um projeto, neste caso todos os jogadores dos projetos citados 

na carta de resposta deverão verificar se escolheram a estratégia correta para este risco, caso 

tenham escolhido uma estratégia errada então deveram pagar o valor especificado na carta. 

No entanto, mesmo um risco sendo simultâneo para mais de um projeto, apenas o jogador da 

vez tem o direito de puxar uma carta de pagamento ou responder um desafio. 

O próximo passo é escolher entre responder uma pergunta (que vai ser feita por 

outro jogador para ele) ou puxar uma carta de pagamento. Quando todos os jogadores 

realizarem esses procedimentos uma rodada é finalizada. Se algum jogador ficar sem dinheiro 

durante as rodadas, será eliminado do jogo. O jogo acaba quando 6 rodadas forem realizadas 

ou se antes das 6 rodadas os jogadores forem falindo e restar apenas um jogador com dinheiro. 

O jogador vencedor é o último que permanecer com dinheiro ou o jogador que ao término de 

todas as rodadas estiver com mais dinheiro.  

Ilustração da dinâmica do jogo: 
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APÊNDICE C – PROJETOS 

 

Projeto 1: Ponto Fort Bis 

Letícia é uma das gerentes de projetos da SunSet Tecnolog, uma fábrica de 

software situada no Polo Tecnológico da cidade de Quixadá/CE. Letícia é uma das melhores 

e mais experiente gerentes da SunSet, por isso foi selecionada para gerenciar o 

desenvolvimento e entrega de um importante projeto, o Ponto Fort Bis. 

O Ponto Fort Bis é um sistema de gerenciamento de batida de ponto eletrônico 

que foi solicitado por uma grande fábrica do setor alimentício, a Fortaleza Bis. Segundo o 

cliente, a fábrica possui muitos tipos de horários e os sistemas presentes no mercado não 

atendem as suas necessidades. 

O projeto visa agilizar a batida de ponto dos empregados, de forma a diminuir 

filas formadas em horários de pico da fábrica. Deverá ter integração com o relógio digital 

que os funcionários batem ponto e possibilitar bater o ponto pelo próprio sistema, esta opção 

será liberada para funcionários autorizados pelo setor pessoal a bater o ponto por meio do 

sistema. O sistema deverá obedecer as regras estabelecidas nas portarias 1510 e 373 do 

Ministério do Trabalho. 

A aplicação deverá ter uma versão web desenvolvida em Java e uma versão 

mobile desenvolvida em Android. A fábrica funciona 24hs sem parar, desta forma a 

disponibilidade é um importante requisito não funcional, por isso o sistema deverá ficar 

hospedado na Amazon.  

A equipe de Letícia é composta por 9 pessoas: 1 analista de requisitos, 1 testador 

e 7 desenvolvedores. Todos os desenvolvedores possuem nível técnico uniforme e sólidos 

conhecimentos em padrões de projetos, Java, banco de dados e desenvolvimento front-end. 

No entanto a equipe não tem experiência com desenvolvimento de aplicativos em Android e 

os desenvolvedores nunca desenvolveram um sistema de gerenciamento de ponto eletrônico. 

Letícia deverá gerenciar uma equipe distribuída, 3 membros de sua equipe serão 

alocados no cliente. Uma das exigências do cliente é que parte do desenvolvimento seja 

realizado em sua própria empresa que fica na cidade de Fortaleza.  

Os requisitos da aplicação são bem definidos, o analista de requisitos é muito 

experiente e já trabalhou em outros projetos de gerenciamento de ponto, por isso tem 

facilidade em especificar os requisitos e regras de negócio da aplicação. No entanto, o escopo 
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do projeto é um problema a parte, o cliente estar solicitando muitas funcionalidades que não 

estavam no escopo inicial do projeto.  

Letícia sabe que não pode continuar do jeito que está aceitando todas as 

solicitações do cliente e ainda conseguir entregar o projeto no prazo.   

Letícia vai precisar de ajuda para conseguir entregar esse projeto no prazo. Ajude 

Letícia a vencer esse desafio!! 

 

Projeto 2: Prefeitura no eSocial 

Max é um dos gerentes de projetos da SunSet Tecnolog, uma fábrica de software 

situada no Polo Tecnológico da cidade de Quixadá/CE. Max é muito experiente e competente 

por isso foi selecionado para gerenciar o desenvolvimento e entrega de um importante 

projeto, o Prefeitura no eSocial.  

O eSocial é um projeto do governo federal que visa unificar as informações 

relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de 

pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e 

informações sobre o FGTS. Com este projeto o governo procura reduzir a burocracia para 

empresas e órgãos públicos. O eSocial entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, ou 

seja, a partir desta data a Prefeitura de Quixadá será obrigada a enviar suas informações para 

o sistema do governo federal. 

O projeto Prefeitura no eSocial tem como objetivo desenvolver um sistema que 

possa enviar as informações da Prefeitura de Quixadá para o eSocial e que substitua o sistema 

utilizado atualmente pela Prefeitura para controlar folha de pagamento e contratações.  

Neste projeto Max conta com uma equipe de 20 pessoas composta por: 17 

desenvolvedores, 2 testadores e 1 analista de requisitos. Gerenciar uma equipe deste tamanho 

é um grande desafio. O prazo de entrega do projeto é muito apertado, a equipe tem apenas 

um ano para desenvolver todo o sistema. O sistema deverá ser desenvolvido utilizando Ruby 

on Rails e será um sistema web. Todos os membros da equipe possuem grande experiência 

com a tecnologia utilizada para desenvolver a aplicação.   

O escopo do projeto é bem definido e possui requisitos estáveis que não irão 

sofrer alterações ao logo do projeto e requisitos que podem sofrer alterações a cada nova 

versão de especificação do leiaute do eSocial. Os requisitos e regras de negócio que 
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dependem do leiaute do eSocial mudam com muita frequência o que pode leva a equipe a ter 

muito retrabalho para adaptar o sistema na nova versão do eSocial. 

Os testes da aplicação são um desafio a parte, pois a integração com o eSocial 

deverá ser testado no ambiente de homologação disponibilizado pelo governo. E faltando 

somente um ano para o eSocial entrar em vigor o governo não disponibilizou o ambiente de 

homologação para que as empresas possam testar a integração.  Os testes de envio de dados 

para o eSocial estão bem atrasados pois o governo não disponibilizou o ambiente de 

homologação do eSocial. É um problema os testes estarem atrasados pois muitos bugs podem 

ser encontrados quando se começar a utilizar o sistema de forma integrada com o ambiente 

do governo. 

A implementação deste sistema é muito complexa pois envolve várias regras de 

legislações trabalhista e muitos membros da equipe apresentam dificuldade em entender tais 

legislações. Max sabe que esse é um projeto repleto de riscos, por isso o gerenciamento de 

riscos é fundamental ao longo de todo o projeto. 

Max vai precisar de ajuda para conseguir entregar esse projeto no prazo. Ajude 

Max a vencer mais esse desafio!! 

 

Projeto 3: WCommercer 

Felipe é um dos gerentes de projetos da FH Sistemas, uma fábrica de software 

situada no Polo Tecnológico da cidade de Quixadá/CE. Felipe é um gerente de projeto com 

muita experiência, por isso foi selecionado para gerenciar o desenvolvimento e entrega de 

um importante projeto, o WCommercer sistema de compras e vendas na web. 

Felipe deverá gerenciar uma equipe de 6 pessoas, das quais 4 são 

desenvolvedores, 1 analista de requisitos e 1 testador. Dos desenvolvedores somente 2 

membros são muito experientes os outros 2 são estagiários, alunos dos cursos da UFC – 

Campus Quixadá. E esta será a primeira vez que a equipe trabalhará junta em um projeto.  

O sistema deverá ser desenvolvido com um leiaute responsivo, de forma que 

permita ser utilizado tanto em computadores como em dispositivos mobile.  

A equipe deverá utilizar JSF e a plataforma webCommercer, uma plataforma de 

computação em nuvem que permite executar e desenvolver sistema de comercio eletrônico. 
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A falta de conhecimento e experiência da equipe com a plataforma e com a tecnologia JSF é 

um dos desafios que deveram ser superados por Felipe.  

O projeto já está em andamento, foi definido que o projeto deverá ser entregue 

no prazo de um ano e deveram ser feitas 3 entregas parciais para o cliente. Em cada entrega 

será entregue uma versão funcional do sistema.  

Os stakerholders do projeto divergem constantemente sobre as funcionalidades 

que devem ser implementadas, alterando as funcionalidades já especificadas, este fato está 

dificultando a definição do espoco e a especificação dos requisitos. Este fato já atrasou o 

início do primeiro incremento e consequentemente a entrega. Os requisitos escritos pelo 

analista de requisitos são excelentes a equipe não tem dificuldade para entender, no entanto 

o analista está tendo retrabalho pois tem que ficar reescrevendo os requisitos. 

Ao realizar a primeira entrega parcial do sistema os stakerholders ficaram 

desapontados pois esperavam receber uma versão com mais funcionalidades. O cliente não 

gostou da usabilidade de algumas funcionalidades e encontrou vários bugs na primeira versão 

do sistema. Felipe tem o desafio de corrigir os problemas enfrentados na primeira entrega de 

forma a evitar que o projeto tenha novos atrasos.  

Ajude Felipe a gerenciar os riscos e garantir o sucesso desse projeto! Bom 

trabalho! 

 

Projeto 4: Entrega Express 

Cecília é uma das gerentes de projetos da FH Sistemas, uma fábrica de software 

situada no Polo Tecnológico da cidade de Quixadá/CE. Cecília é uma gerente de projeto com 

muita experiência, por isso foi selecionada para gerenciar o desenvolvimento e entrega de 

um importante projeto, o Entrega Express.  

O Entrega Express é um sistema de otimização de rotas e gerenciamento de 

entregas. O sistema foi solicitado pela empresa Cometa Entregas Rápidas, a maior 

transportadora de todo o Brasil. O que faz deste cliente muito importante para a FH Sistemas.  

O sistema deverá auxiliar a empresa na escolha das rotas de entrega das 

mercadorias. As rotas definidas pelo sistema deveram ser rotas que possuem o menor tempo 

para realizar a entrega. O sistema também deverá possibilitar o gerenciamento das entregas, 

ou seja, controlar qual motorista fará quais entregas, possibilitar gravar informações como: 
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data em que a entrega foi realizada, nome e assinatura de quem recebeu o produto. O sistema 

também deverá gerar relatórios e indicadores para a diretoria da empresa.  

O sistema deverá ter uma versão web e uma versão mobile. A versão web deverá 

ser desenvolvida usando Java, Spring MVC e Angular. A versão mobile deverá funcionar em 

dispositivos Android e IOS por isso deverá utilizar o Ionic Framework, uma tecnologia 

híbrida para o desenvolvimento de aplicativos mobile, esta tecnologia permite desenvolver o 

mesmo aplicativo e compilar para executar em plataformas diferentes. A versão mobile será 

utilizada pelos funcionários que fazem as entregas, por isso tem que ser fácil e intuitiva de 

ser utilizada.  

Atualmente o cliente já utiliza outro sistema para o gerenciamento de rotas e seus 

funcionários estão muito adaptados ao sistema que está em funcionamento. Será um desafio 

mudar a cultura da organização para que todos passem a utilizar o novo sistema desenvolvido 

pela FH Sistemas, por isso a usabilidade é de extrema importância para o sucesso do sistema. 

Cecília irá gerenciar uma equipe de 5 pessoas. Em sua equipe tem apenas uma 

pessoa responsável por testar a aplicação. A equipe é muito experiente e conhece todas as 

tecnologias que serão utilizadas no projeto. Os requisitos do projeto são bem definido, no 

entanto, os desenvolvedores estão tento dificuldades para entender os requisitos pois estão 

escritos de forma muito complexas, alguns até contém ambiguidade. E o escopo está sendo 

ampliado constantemente.  

Ajude Cecília a gerenciar os riscos e garantir o sucesso desse projeto! Bom 

trabalho! 
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APÊNDICE D – LISTA DE RISCOS 

Lista de riscos 

Projeto [Número do Projeto]: [Nome do Projeto]  

Riscos Impacto Estratégia/Ação 

Risco 01: Conflitos internos entre os 

membros da equipe. 

Baixo ou sem 

impacto 
Evitar – 15 

risks 

Mitigar – 10 

risks 

Médio 

Transferir – 

5 risks 

Aceitar – 0 

risks Alto 

Risco 02: Equipe desfalcada devido a 

problemas de saúde de integrantes da equipe. 

Baixo ou sem 

impacto Evitar – 15 

risks 

Mitigar – 10 

risks 

Médio 

Transferir – 

5 risks 

Aceitar – 0 

risks Alto 

Risco 03: Equipe do projeto tem pouca 

experiência com a tecnologia do projeto. 

Baixo ou sem 

impacto 
Evitar – 15 

risks 

Mitigar – 10 

risks 

Médio 

Transferir – 

5 risks 

Aceitar – 0 

risks Alto 

Risco 04: Cliente solicita novas 

funcionalidades que não estavam previstas no 

escopo inicial do projeto. 

Baixo ou sem 

impacto 
Evitar – 15 

risks 

Mitigar – 10 

risks 

Médio 

Transferir – 

5 risks 

Aceitar – 0 

risks Alto 

Riscos 05: Equipe do projeto tem dificuldades 

em entender as regras de negócio da 

aplicação. 

Baixo ou sem 

impacto Evitar – 15 

risks 

Mitigar – 10 

risks 

Médio 

Transferir – 

5 risks 

Aceitar – 0 

risks Alto 

Risco 06: Equipamento essencial para realizar 

os testes do sistema não está disponível. 

Baixo ou sem 

impacto 
Evitar – 15 

risks 

Mitigar – 10 

risks 

Médio 

Transferir – 

5 risks 

Aceitar – 0 

risks Alto 

Risco 07: Falta de energia em toda a cidade, a 

cidade sofre com falhas frequentes de energia, 

algumas vezes a cidade fica horas sem 

energia. 

Baixo ou sem 

impacto 
Evitar – 15 

risks 

Mitigar – 10 

risks 

Médio 

Transferir – 

5 risks 

Aceitar – 0 

risks Alto 
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Risco 08: Muitos bugs encontrados durante a 

homologação do sistema. 

Baixo ou sem 

impacto 

Evitar – 15 

risks 

Mitigar – 10 

risks 

Médio 

Transferir – 

5 risks 

Aceitar – 0 

risks Alto 

Risco 09: Mudanças na Legislação. Baixo ou sem 

impacto 

Evitar – 15 

risks 

Mitigar – 10 

risks 

Médio 

Transferir – 

5 risks 

Aceitar – 0 

risks Alto 

Risco 10: Problemas de usabilidade 

encontrados nos testes finais da aplicação. 

Baixo ou sem 

impacto 

Evitar – 15 

risks 

Mitigar – 10 

risks 

Médio 

Transferir – 

5 risks 

Aceitar – 0 

risks Alto 

Risco 11: Problemas na especificação dos 

requisitos. Requisitos escritos com 

ambiguidades e regras de negócio não 

especificadas. 

Baixo ou sem 

impacto 

Evitar – 15 

risks 

Mitigar – 10 

risks 

Médio 

Transferir – 

5 risks 

Aceitar – 0 

risks Alto 

Risco 12: Requisitos mudam constantemente 

durante a implementação do sistema. 

Baixo ou sem 

impacto 

Evitar – 15 

risks 

Mitigar – 10 

risks 

Médio 

Transferir – 

5 risks 

Aceitar – 0 

risks Alto 
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APÊNDICE E – CARTAS DE RESPOSTAS AO PROJETO 1: PONTO FORT BIS 

Risco 01: Tem um impacto alto, desentendimentos na equipe podem levar a atrasos no 

projeto. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: promover dinâmicas e integrações entre os 

membros da equipe como forma de diminuir a possibilidade que o risco aconteça.  

 

Não é possível evitar, pois não tem como garantir que as ações tomadas irão acabar 

totalmente com a possibilidade de eventuais discussões entre os membros da equipe. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:        
Evitar: Paga mais 5 risks     Transferir: Paga mais 10 risks    Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Risco 02: Tem um impacto alto, se um membro que está desenvolvendo uma 

funcionalidade chave para o projeto ficar doente e essa tarefa não possa ser repassada para 

outro membro da equipe resultará em atrasos no projeto. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: não centralizar o conhecimento de tarefas 

importantes para o projeto em um único membro da equipe. 

 

Não é possível evitar, pois não podemos controlar quando, quem ou se alguém da equipe 

ficará doente.  

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:     
Evitar: Paga mais 5 risks     Transferir: Paga mais 10 risks    Aceitar: Paga mais 25 risks 

 

Risco 03: Tem um impacto alto, pois se não agir significa aceitar não entregar o aplicativo 

no prazo ou com uma qualidade bem menor que a esperada pelo cliente, visto que os 

desenvolvedores não possuem experiência no desenvolvimento de aplicativos. 

 

Este risco pode ser tratado por mais de uma estratégia, por exemplo:  

Evitar: contratar desenvolvedores com experiência em android. 

Mitigar: oferecer treinamento de android para a equipe. 

Transferir: contratar outra empresa para desenvolver o aplicativo em android. 

 

Se escolheu aceitar deverá pagar:        

Aceitar: Paga 20 risks 

 

Risco 04: Tem um impacto alto, o descontrole sobre o escopo do projeto pode resultar em 

atraso e/ou cliente insatisfeito com o que está sendo entregue, ele sempre espera receber 

mais coisa do quer está sendo entregue. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: definir estratégias para negociar o escopo do 

projeto com o cliente, tais como: a cada nova solicitação o cliente deverá decidir se substitui 

por uma solicitação já cadastrada ou se deseja acrescentar mais dias ao prazo de entrega do 

projeto. 

 

Não é possível evitar, pois este risco já aconteceu na primeira Sprint do projeto.  
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Não é possível aceitar, aceitar sem negociar significa furar com o prazo de entrega do 

projeto. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:        

Evitar: Paga mais 5 risks    Transferir: Paga mais 15 risks     Aceitar: Paga mais 25 risks 

 

Risco 05: Tem um impacto alto, deixar os desenvolvedores com dúvida sobre as regras de 

negócio pode implicar em funcionalidades desenvolvidas de forma errada com isso gerar 

retrabalho para a equipe. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: contratar um consultor que possa tirar dúvidas da 

equipe que venham a surgir ao longo do projeto.  

 

Não é possível evitar, não podemos garantir que dúvidas não iram surgir ao longo do 

projeto. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:           

Evitar: Paga mais 5 risks    Transferir: Paga mais 10 risks    Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Risco 06: Tem um impacto alto, pois poderá resultar em atraso para o projeto. 

 

A estratégia correta é evitar. Exemplo: adquirir ou alugar os equipamentos para realizar 

os testes.  Se escolheu transferir o risco 3 então deve adquirir menos equipamentos.  

 

Se não escolheu evitar o risco 06 e para o risco 3 escolheu transferir: 

Mitigar: Paga mais 5 risks          Transferir: Paga mais 15 risks       

 Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Se você não escolheu transferir o risco 3 seus custos para adquirir os equipamentos 

serão maiores, ou seja você terá um custo a mais. De acordo com a estratégia que 

você escolheu deverá pagar o valor especificado: 

Evitar: Paga mais 5 risks                 Mitigar: Paga mais 15 risks    

Transferir: Paga mais 15 risks       Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Risco 07: Tem um impacto médio, fará com que se perca um dia de trabalho. 

Esse risco ocorre simultaneamente para todas as empresas, pois todas estão na mesma 

cidade. 

 

A estratégia correta é evitar. Exemplo: comprar um gerador de energia ou investir em 

energia solar fotovoltaica.  

 

Se não escolheu evitar e não está analisando o projeto 1: 

Mitigar: Paga mais 10 risks      Transferir: Paga mais 10 risks       

Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Se não escolheu evitar e está analisando o projeto 1, deverá pagar menos. Para o 

projeto 1 o impacto é menor pois sua equipe está distribuída em cidades diferentes: 

Mitigar: Paga mais 5 risks     Transferir: Paga mais 5 risks   Aceitar: Paga mais 5 risks 
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Risco 08: Tem um impacto alto, atraso na entrega do produto. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: planejar a execução das tarefas prevendo um 

tempo para correção de bugs encontrados nos testes. E acompanhar os bugs encontrados 

para identificar se são ocasionados por algum déficit técnico da equipe ou são devido as 

regras de negócio da aplicação que são muito complexas. Sabendo dessas informações é 

possível tomar uma ação para prevenir novos bugs. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar: 

Evitar: Paga mais 5 risks      Transferir: Paga mais 10 risks   Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Risco 09: Tem um impacto alto atraso na entrega do produto. 

 

Esse risco ocorre simultaneamente para os projetos 1 e 2, pois ambos precisam atender a 

legislação. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: desenvolver o projeto utilizando padrões de 

projeto e deixar a regra de negócio estabelecida por legislações centralizada, assim o impacto 

de uma mudança não impactará em todo o projeto: 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar: 
Evitar: Paga mais 5 risks    Transferir: Paga mais 10 risks    Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Risco 10: Tem um impacto baixo ou inexistente. 

 

A estratégia correta é aceitar. Esse risco não ocorre para o projeto 1. 

 

Se não escolheu aceitar deverá pagar: 
Evitar: Perde o que já investiu      Mitigar: Perde o que já investiu        

Transferir: Perde o que já investiu 

 

Risco 11: Tem um impacto baixo ou inexistente. 

 

A estratégia correta é aceitar. Esse risco não ocorre para o projeto 1. 

 

Se não escolheu aceitar deverá pagar: 
Evitar: Perde o que já investiu      Mitigar: Perde o que já investiu        

Transferir: Perde o que já investiu 

 

Risco 12: Tem um impacto baixo ou inexistente. 

 

A estratégia correta é aceitar. Esse risco não ocorre para o projeto 1. 

 

Se não escolheu aceitar deverá pagar: 

Evitar: Perde o que já investiu     Mitigar: Perde o que já investiu        

Transferir: Perde o que já investiu 
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APÊNDICE F – CARTAS DE RESPOSTAS AO PROJETO 2: PREFEITURA NO 
ESOCIAL 

 

Risco 01: Tem um impacto alto, desentendimentos na equipe podem levar a atrasos no 

projeto. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: promover dinâmicas e integrações entre os 

membros da equipe como forma de diminuir a possibilidade que o risco aconteça.  

 

Não é possível evitar, pois não tem como garantir que as ações tomadas irão acabar 

totalmente com a possibilidade de eventuais discussões entre os membros da equipe. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:        

Evitar: Paga mais 5 risks     Transferir: Paga mais 10 risks    Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Risco 02: Tem um impacto alto, se um membro que está desenvolvendo uma funcionalidade 

chave para o projeto ficar doente e essa tarefa não possa ser repassada para outro membro da 

equipe resultará em atrasos no projeto. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: não centralizar o conhecimento de tarefas 

importantes para o projeto em um único membro da equipe. 

 

Não é possível evitar, pois não podemos controlar quando, quem ou se alguém da equipe 

ficará doente.  

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:     
Evitar: Paga mais 5 risks     Transferir: Paga mais 10 risks    Aceitar: Paga mais 25 risks 

 

Risco 03: Tem um impacto baixo ou inexistente. 

 

A estratégia correta é aceitar. Esse risco não ocorre para o projeto 2, pois todos os membros 

da equipe possuem muita experiência com a tecnologia do projeto. 

 

Se não escolheu aceitar deverá pagar:         
Evitar: Perde o que já investiu          Transferir: Perde o que já investiu        

Mitigar: Perde o que já investiu 

 

Risco 04: Tem um impacto baixo ou inexistente. 

 

A estratégia correta é aceitar. Esse risco não ocorre no projeto 2, pois o escopo é bem 

definido. 

 

Se não escolheu aceitar deverá pagar:        
Evitar: Perde o que já investiu      Transferir: Perde o que já investiu        

Mitigar: Perde o que já investiu 

 

Risco 05: Tem um impacto alto, deixar os desenvolvedores com dúvida sobre as regras de 

negócio pode implicar em funcionalidades desenvolvidas de forma errada com isso gerar 

retrabalho para a equipe. 
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A estratégia correta é mitigar. Exemplo: contratar um consultor que possa tirar dúvidas da 

equipe que venham a surgir ao longo do projeto.  

 

Não é possível evitar, não podemos garantir que dúvidas não iram surgir ao longo do projeto. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:           
Evitar: Paga mais 5 risks    Transferir: Paga mais 10 risks    Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Risco 06: Tem um impacto alto, deixar os testes para última hora poderá resultar em atraso 

para o projeto, caso muitos bugs sejam encontrados. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: criar um ambiente de teste com as mesmas regras 

definidas no leiaute e ir realizando testes neste ambiente enquanto o governo não libera o 

ambiente oficial de testes.  

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:           
Evitar: Paga mais 5 risks     Transferir: Paga mais 10 risks     Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Risco 07: Tem um impacto médio, fará com que se perca um dia de trabalho. 

Esse risco ocorre simultaneamente para todas as empresas, pois todas estão na mesma cidade. 

 

A estratégia correta é evitar. Exemplo: comprar um gerador de energia ou investir em 

energia solar fotovoltaica.  

 

Se não escolheu evitar e não está analisando o projeto 1: 
Mitigar: Paga mais 10 risks      Transferir: Paga mais 10 risks       

Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Se não escolheu evitar e está analisando o projeto 1, deverá pagar menos. Para o 

projeto 1 o impacto é menor pois sua equipe está distribuída em cidades diferentes: 

Mitigar: Paga mais 5 risks     Transferir: Paga mais 5 risks   Aceitar: Paga mais 5 risks 

 

Risco 08: Tem um impacto alto, atraso na entrega do produto. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: planejar a execução das tarefas prevendo um 

tempo para correção de bugs encontrados nos testes. E acompanhar os bugs encontrados para 

identificar se são ocasionados por algum déficit técnico da equipe ou são devido as regras de 

negócio da aplicação que são muito complexas. Sabendo dessas informações é possível tomar 

uma ação para prevenir novos bugs. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar: 
Evitar: Paga mais 5 risks      Transferir: Paga mais 10 risks   Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Risco 09: Tem um impacto alto, atraso na entrega do produto. 

 

Esse risco ocorre simultaneamente para os projetos 1 e 2, pois ambos precisam atender a 

legislação. 
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A estratégia correta é mitigar. Exemplo: desenvolver o projeto utilizando padrões de 

projeto e deixar a regra de negócio estabelecida por legislações centralizada, assim o impacto 

de uma mudança não impactará em todo o projeto: 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar: 
Evitar: Paga mais 5 risks    Transferir: Paga mais 10 risks    Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Risco 10: Tem um impacto baixo ou inexistente. 

 

A estratégia correta é aceitar. Esse risco não ocorre para o projeto 2, a usabilidade não é 

essencial para o projeto. 

 

Se não escolheu aceitar deverá pagar: 
Evitar: Perde o que já investiu      Mitigar: Perde o que já investiu        

Transferir: Perde o que já investiu 

 

Risco 11: Tem um impacto baixo ou inexistente. 

 

A estratégia correta é aceitar. Esse risco não ocorre para o projeto 2. 

 

Se não escolheu aceitar deverá pagar: 

Evitar: Perde o que já investiu      Mitigar: Perde o que já investiu        

Transferir: Perde o que já investiu 

 

Risco 12: Tem um impacto alto, gera muito retrabalho e consequentemente atraso na entrega 

do projeto. 

  

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: desenvolver o sistema utilizando boas práticas de 

programação e padrões de projeto para evitar mudanças generalizadas por todo o projeto caso 

um requisito sofra alteração.  

 

Não é possível evitar, as mudanças nos requisitos são definidas por um fator externo. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar: 
Evitar: Paga mais 5 risks    Transferir: Paga mais 10 risks     Aceitar: Paga mais 20 risks 
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APÊNDICE G – CARTAS DE RESPOSTAS AO PROJETO 3: WCOMMERCER 

 

Risco 01: Tem um impacto alto, desentendimentos na equipe podem levar a atrasos no 

projeto. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: promover dinâmicas e integrações entre os 

membros da equipe como forma de diminuir a possibilidade que o risco aconteça.  

 

Não é possível evitar, pois não tem como garantir que as ações tomadas irão acabar 

totalmente com a possibilidade de eventuais discussões entre os membros da equipe. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:        
Evitar: Paga mais 5 risks     Transferir: Paga mais 10 risks    Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Risco 02: Tem um impacto alto, se um membro que está desenvolvendo uma funcionalidade 

chave para o projeto ficar doente e essa tarefa não possa ser repassada para outro membro da 

equipe resultará em atrasos no projeto. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: não centralizar o conhecimento de tarefas 

importantes para o projeto em um único membro da equipe. 

 

Não é possível evitar, pois não podemos controlar quando, quem ou se alguém da equipe 

ficará doente.  

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:     

Evitar: Paga mais 5 risks     Transferir: Paga mais 10 risks    Aceitar: Paga mais 25 risks 

 

Risco 03: Tem um impacto alto, pois se não agir significa aceitar não entregar o aplicativo 

no prazo ou com uma qualidade bem menor que a esperada pelo cliente, visto que os 

desenvolvedores não possuem experiência no desenvolvimento de aplicativos. 

 

Este risco pode ser tratado por mais de uma estratégia, por exemplo:  

Evitar: contratar desenvolvedores com experiência em android. 

Mitigar: oferecer treinamento de android para a equipe. 

Transferir: contratar outra empresa para desenvolver o aplicativo em android. 

 

Se escolheu aceitar deverá pagar:        

Aceitar: Paga 20 risks 

 

Risco 04: Tem um impacto alto, o descontrole sobre o escopo do projeto pode resultar em 

atraso e/ou cliente insatisfeito com o que está sendo entregue, ele sempre espera receber mais 

coisa do quer está sendo entregue. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: definir estratégias para negociar o escopo do 

projeto com o cliente, tais como: a cada nova solicitação o cliente deverá decidir se substitui 

por uma solicitação já cadastrada ou se deseja acrescentar mais dias ao prazo de entrega do 

projeto. 

 

Não é possível evitar, pois este risco já aconteceu na primeira Sprint do projeto.  
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Não é possível aceitar, aceitar sem negociar significa furar com o prazo de entrega do 

projeto. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:        

Evitar: Paga mais 5 risks     Transferir: Paga mais 15 risks     Aceitar: Paga mais 25 risks 

 

Risco 05: Tem um impacto alto, deixar os desenvolvedores com dúvida sobre as regras de 

negócio pode implicar em funcionalidades desenvolvidas de forma errada com isso gerar 

retrabalho para a equipe. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: contratar um consultor que possa tirar dúvidas da 

equipe que venham a surgir ao longo do projeto.  

 

Não é possível evitar, não podemos garantir que dúvidas não iram surgir ao longo do projeto. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:           

Evitar: Paga mais 5 risks    Transferir: Paga mais 10 risks    Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Risco 06: Tem um impacto baixo ou inexistente. 

 

A estratégia correta é aceitar. Esse risco não ocorre para o projeto 3, o sistema não necessita 

de equipamento especial para realizar testes. 

 

Se não escolheu aceitar deverá pagar:           
Evitar: Perde o que já investiu        Mitigar: Perde o que já investiu        

Transferir: Perde o que já investiu 

 

Risco 07: Tem um impacto médio, fará com que se perca um dia de trabalho. 

Esse risco ocorre simultaneamente para todas as empresas, pois todas estão na mesma cidade. 

 

A estratégia correta é evitar. Exemplo: comprar um gerador de energia ou investir em 

energia solar fotovoltaica.  

 

Se não escolheu evitar e não está analisando o projeto 1: 
Mitigar: Paga mais 10 risks      Transferir: Paga mais 10 risks       

Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Se não escolheu evitar e está analisando o projeto 1, deverá pagar menos. Para o 

projeto 1 o impacto é menor pois sua equipe está distribuída em cidades diferentes: 

Mitigar: Paga mais 5 risks     Transferir: Paga mais 5 risks   Aceitar: Paga mais 5 risks 

 

Risco 08: Tem um impacto alto, atraso na entrega do produto. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: planejar a execução das tarefas prevendo um 

tempo para correção de bugs encontrados nos testes. E acompanhar os bugs encontrados para 

identificar se são ocasionados por algum déficit técnico da equipe ou são devido as regras de 

negócio da aplicação que são muito complexas. Sabendo dessas informações é possível tomar 

uma ação para prevenir novos bugs. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar: 
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Evitar: Paga mais 5 risks      Transferir: Paga mais 10 risks   Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Risco 09: Tem um impacto baixo ou inexistente. 

 

A estratégia correta é aceitar. Esse risco não ocorre para o projeto 3. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:           
Evitar: Perde o que já investiu          Aceitar: Perde o que já investiu       

Transferir: Perde o que já investiu 

 

Risco 10: Tem um impacto alto. A usabilidade é essencial para o sistema. 

 

Este risco pode ser tratado por mais de uma estratégia, por exemplo.  

Evitar: contratar um profissional especializado em usabilidade para evitar que o risco ocorra 

nas próximas entregas do projeto.  

Mitigar: Realizar testes com foco na usabilidade do sistema. 

 

Aceitar não é uma estratégia viável, este é um sistema de compra e venda online, caso a 

usabilidade de site esteja ruim pode fazer com que muitos usuários não consigam utilizar o 

site. 

 

Se não escolheu evitar ou mitigar deverá pagar:           
Transferir: Paga mais 15 risks          Aceitar: Paga mais 25 risks 

 

Risco 11: Tem um impacto baixo ou inexistente. 

 

A estratégia correta é aceitar. Esse risco não ocorre para o projeto 3. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:           

Evitar: Perde o que já investiu            Mitigar: Perde o que já investiu        

Transferir: Perde o que já investiu 

 

Risco 12: Tem um impacto alto, gera muito retrabalho e consequentemente atraso na entrega 

do projeto. 

  

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: desenvolver o sistema utilizando boas práticas de 

programação e padrões de projeto para evitar mudanças generalizadas por todo o projeto caso 

um requisito sofra alteração.  

 

Não é possível evitar, as mudanças nos requisitos são definidas por um fator externo. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar: 
Evitar: Paga mais 5 risks    Transferir: Paga mais 10 risks     Aceitar: Paga mais 20 risks 
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APÊNDICE H – CARTAS DE RESPOSTAS AO PROJETO 4: ENTREGA EXPRESS 

Risco 01: Tem um impacto alto, desentendimentos na equipe podem levar a atrasos no 

projeto. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: promover dinâmicas e integrações entre os 

membros da equipe como forma de diminuir a possibilidade que o risco aconteça.  

 

Não é possível evitar, pois não tem como garantir que as ações tomadas irão acabar 

totalmente com a possibilidade de eventuais discussões entre os membros da equipe. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:        

Evitar: Paga mais 5 risks     Transferir: Paga mais 10 risks    Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Risco 02: Tem um impacto alto, se um membro que está desenvolvendo uma funcionalidade 

chave para o projeto ficar doente e essa tarefa não possa ser repassada para outro membro da 

equipe resultará em atrasos no projeto. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: não centralizar o conhecimento de tarefas 

importantes para o projeto em um único membro da equipe. 

 

Não é possível evitar, pois não podemos controlar quando, quem ou se alguém da equipe 

ficará doente.  

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:     
Evitar: Paga mais 5 risks     Transferir: Paga mais 10 risks    Aceitar: Paga mais 25 risks 

 

Risco 03: Tem um impacto baixo ou inexistente. 

 

A estratégia correta é aceitar. Esse risco não ocorre para o projeto 4, pois todos os membros 

da equipe possuem muita experiência com a tecnologia do projeto. 

 

Se não escolheu aceitar deverá pagar:     

Evitar: Perde o que já investiu          Transferir: Perde o que já investiu        

Mitigar: Perde o que já investiu 

 

Risco 04: Tem um impacto alto, o descontrole sobre o escopo do projeto pode resultar em 

atraso e/ou cliente insatisfeito com o que está sendo entregue, ele sempre espera receber mais 

coisa do quer está sendo entregue. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: definir estratégias para negociar o escopo do 

projeto com o cliente, tais como: a cada nova solicitação o cliente deverá decidir se substitui 

por uma solicitação já cadastrada ou se deseja acrescentar mais dias ao prazo de entrega do 

projeto. 

 

Não é possível evitar, pois este risco já aconteceu na primeira Sprint do projeto.  

Não é possível aceitar, aceitar sem negociar significa furar com o prazo de entrega do 

projeto. 
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Se não escolheu mitigar deverá pagar:        
Evitar: Paga mais 5 risks     Transferir: Paga mais 15 risks     Aceitar: Paga mais 25 risks 

 

Risco 05: Tem um impacto alto, deixar os desenvolvedores com dúvida sobre as regras de 

negócio pode implicar em funcionalidades desenvolvidas de forma errada com isso gerar 

retrabalho para a equipe. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: contratar um consultor que possa tirar dúvidas da 

equipe que venham a surgir ao longo do projeto.  

 

Não é possível evitar, não podemos garantir que dúvidas não iram surgir ao longo do projeto. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:           
Evitar: Paga mais 5 risks    Transferir: Paga mais 10 risks    Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Risco 06: Tem um impacto alto, pois poderá resultar em atraso para o projeto. 

 

A estratégia correta é evitar. Exemplo: adquirir ou alugar os equipamentos para realizar os 

testes.  Se escolheu transferir o risco 3 então deve adquirir menos equipamentos.  

 

Se não escolheu evitar o risco 06 e para o risco 3 escolheu transferir: 

Mitigar: Paga mais 5 risks          Transferir: Paga mais 15 risks       

 Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Se você não escolheu transferir o risco 3 seus custos para adquirir os equipamentos 

serão maiores, ou seja você terá um custo a mais. De acordo com a estratégia que você 

escolheu deverá pagar o valor especificado: 

Evitar: Paga mais 5 risks                 Mitigar: Paga mais 15 risks    

Transferir: Paga mais 15 risks       Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Risco 07: Tem um impacto médio, fará com que se perca um dia de trabalho. 

Esse risco ocorre simultaneamente para todas as empresas, pois todas estão na mesma cidade. 

 

A estratégia correta é evitar. Exemplo: comprar um gerador de energia ou investir em 

energia solar fotovoltaica.  

 

Se não escolheu evitar e não está analisando o projeto 1: 

Mitigar: Paga mais 10 risks          Transferir: Paga mais 10 risks                         

Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Se não escolheu evitar e está analisando o projeto 1, deverá pagar menos. Para o 

projeto 1 o impacto é menor pois sua equipe está distribuída em cidades diferentes: 

Mitigar: Paga mais 5 risks          Transferir: Paga mais 5 risks 

Aceitar: Paga mais 5 risks 

 

Risco 08: Tem um impacto alto, atraso na entrega do produto. 

 

A estratégia correta é mitigar. Exemplo: planejar a execução das tarefas prevendo um 

tempo para correção de bugs encontrados nos testes. E acompanhar os bugs encontrados para 

identificar se são ocasionados por algum déficit técnico da equipe ou são devido as regras de 
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negócio da aplicação que são muito complexas. Sabendo dessas informações é possível tomar 

uma ação para prevenir novos bugs. 

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar: 

Evitar: Paga mais 5 risks      Transferir: Paga mais 10 risks   Aceitar: Paga mais 20 risks 

 

Risco 09: Tem um impacto baixo ou inexistente. 

 

A estratégia correta é aceitar. Esse risco não ocorre para o projeto 4, pois todos os membros 

da equipe possuem muita experiência com a tecnologia do projeto. 

 

Se não escolheu aceitar deverá pagar:          

Evitar: Perde o que já investiu          Transferir: Perde o que já investiu       

Mitigar: Perde o que já investiu 

Risco 10: Tem um impacto alto. A usabilidade é essencial para o sistema. 

 

Este risco pode ser tratado por mais de uma estratégia, por exemplo.  

Evitar: Pode evitar que este risco ocorra para as próximas entregas do projeto. Contratar um 

profissional especializado em usabilidade. 

Mitigar: Realizar testes com foco na usabilidade do sistema. 

 

Aceitar não é uma estratégia viável, este é um sistema de compra e venda online caso a 

usabilidade de site esteja ruim pode fazer com que muitos usuários não consigam utilizar o 

site. 

 

Se não escolheu mitigar ou evitar deverá pagar: 
Transferir: Paga mais 15 risks                 Aceitar: Paga mais 25 risks 

 

Risco 11: Tem um impacto alto, requisitos escritos com ambiguidade podem levar a 

funcionalidades implementadas de forma errada. O que resultará em retrabalho para a equipe.  

 

Este risco pode ser tratado por mais de uma estratégia, por exemplo:  

Evitar: contratar outro analista de requisitos que mais experiência.  

Mitigar: promover treinamento para o atual analista de requisitos.  

 

Se não escolheu mitigar deverá pagar:  

Transferir: Paga mais 15 risks              Aceitar: Paga mais 20 risks  

 

Risco 12: Tem um impacto baixo ou inexistente. 

 

A estratégia correta é aceitar. Esse risco não ocorre para o projeto 4. 

 

Se não escolheu aceitar deverá pagar: 
Evitar: Perde o que já investiu          Transferir: Perde o que já investiu        

Mitigar: Perde o que já investiu 
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APÊNDICE I – CARTAS DE DESAFIO 

Pergunta Fácil: 

Riscos podem ser acontecimentos negativos ou positivos? 

a)  Sim                   b) Não 

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

Identificar os riscos é uma tarefa do processo de gerenciamento de riscos? 

a) Sim                    b) Não 

Resposta certa: ganha 15 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil: 

Aceitar um risco significa não realizar nenhuma ação para evitar que o risco ocorra?                                                               

a) Verdadeiro                   b) Falso              

Resposta certa: ganha 15 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil:                                    

Análise SWOT, examina o projeto do ponto de vista de suas forças e fraquezas, 

oportunidades e ameaças (SWOT), a fim de aumentar a abrangência dos riscos identificados. 

a) Sim            b) Não 

Resposta certa: ganha 30 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil:                              

Todo risco pode ser evitado. 

a) Verdadeiro                    b) Falso  

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

O Brainstorming é uma técnica de identificação dos riscos? 

a) Sim                    b) Não 

Resposta certa: ganha 15 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil:                 

Evitar um risco é realizar ações para eliminar totalmente a possibilidade do risco ocorrer no 

projeto?  

a) Verdadeiro                    b) Falso  

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

Planejar repostas aos riscos é uma tarefa do processo de gerenciamento de riscos?  

a) Sim                    b) Não 

Resposta certa: ganha 20 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil: 

Mitigar um risco é uma estratégia de ação para transferir o risco             

a) Verdadeiro                    b) Falso  

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

O objetivo do brainstorming é obter uma lista completa dos riscos do projeto? 

a) Sim                    b) Não 

Resposta certa: ganha 15 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 
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Pergunta Fácil:                 

Mitigar um risco é realizar ações para diminuir o impacto e a probabilidade do risco ocorrer?                                           

a) Verdadeiro                    b) Falso  

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

O gerenciamento de riscos é um processo sistemático de identificar, analisar, planejar e 

responder aos riscos do projeto? 

a) Sim                    b) Não 

Resposta certa: ganha 20 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil:                 

Transferir um risco consiste em tomar outra pessoa ou organização responsável pelo risco? 

a) Verdadeiro                    b) Falso 

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

Os objetivos do gerenciamento de riscos são aumentar a probabilidade e o impacto dos 

eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto de eventos negativos no projeto.               

a) Sim                    b) Não 

Resposta certa: ganha 20 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil:                                 

É possível transferir qualquer risco?            

a) Verdadeiro                    b) Falso  

Resposta certa: ganha 5 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

O gerenciamento de riscos envolve planejar a interação do projeto e gerar o plano de testes? 

a) Sim                    b) Não 

Resposta certa: ganha 15 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil:                 

Tomar outra pessoa ou organização responsável pelo risco, consiste em?                                                           

a) Mitigar                    b) Transferir  

Resposta certa: ganha 5 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

Analisar os riscos é o processo de avaliar o impacto e probabilidade dos riscos identificados? 

a) Verdadeiro                    b) Falso 

Resposta certa: ganha 15 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil:                        

Remover totalmente a probabilidade que um risco ocorra, consiste em?                                        

a) Evitar                    b) Mitigar 

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

Analisar os riscos é identificar os riscos e planejar respostas aos riscos? 

a) Verdadeiro                    b) Falso 

Resposta certa: ganha 15 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil:                      

Não realizar ações para impedir que o risco ocorra consiste em?                 
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a) Transferir                    b) Aceitar 

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

Diagramas de causa e efeito são úteis para identificar as causas dos riscos?  

a) Sim                    b) Não 

Resposta certa: ganha 20 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil: 

Mitigar um risco sempre é a melhor solução?                                                

a) Verdadeiro                    b) Falso  

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

O processo de identificar os riscos resulta em uma lista de riscos do projeto? 

a) Sim                    b) Não 

Resposta certa: ganha 15 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil:                 

Novos riscos podem surgir ao longo do projeto?                                                   

a) Verdadeiro                    b) Falso  

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

O Brainstorming é uma técnica utilizada somente para identificar os requisitos do projeto, 

não pode ser utilizada para identificar os riscos do projeto?                                                            

a) Verdadeiro                    b) Falso  

Resposta certa: ganha 15 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil:                 

Todos os riscos do projeto são identificados no início do projeto e novos riscos não podem 

ocorrer no projeto?                                                     

a) Verdadeiro                    b) Falso  

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

Entrevista é uma técnica de identificação dos riscos? 

a) Sim                    b) Não 

Resposta certa: ganha 15 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil:                               

Um risco com probabilidade alta de ocorrer e um impacto alto no projeto. Deve ser utilizado 

a estratégia de aceitar o risco?                                                             

a) Verdadeiro                    b) Falso  

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

Planejar o gerenciamento dos riscos consiste em: definir como conduzir as atividades de 

gerenciamento dos riscos do projeto.                                                          

a) Verdadeiro                    b) Falso  

Resposta certa: ganha 20 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

 



90 

Pergunta Fácil:                         

O gerenciamento de riscos é importante para projetos de software por causa das incertezas 

inerentes que a maioria dos projetos enfrentam? 

a) Verdadeiro                    b) Falso  

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks   

  

Pergunta Difícil:                                    

Definir como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos do projeto é o processo 

de?                            a) Identificar os riscos                    b) Planejar o gerenciamento de 

riscos                                                      

Resposta certa: ganha 20 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil:                            

As estratégias de respostas aos riscos são: aceitar, mitigar, transferir e evitar.                                                           

a) Verdadeiro                    b) Falso  

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

O gerenciamento de riscos não é importante em um projeto de software? 

a) Verdadeiro                    b) Falso 

Resposta certa: ganha 15 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil:                             

É correto aceitar todos os riscos do projeto?                                                        

a) Sim                    b) Não                     

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

O fato dos stakeholders não concordarem com os requisitos do projeto não gera um risco 

para o projeto? 

a) Verdadeiro                    b) Falso 

Resposta certa: ganha 20 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil:                               

O risco de: Equipe com alta rotatividade. Pode ser um exemplo de um risco que pode ocorrer 

em um projeto de software?                                         

a) Sim                    b) Não                                

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

O gerenciamento de riscos deve ser executado do início ao fim do projeto? 

a) Verdadeiro                    b) Falso  

Resposta certa: ganha 15 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil:                                

A demora na definição do escopo. Pode ser um exemplo de um risco que pode ocorrer em 

um projeto de software?                                                             

a) Verdadeiro                    b) Falso  

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

O gerenciamento de risco só deve ser realizado no início do projeto? 

a) Verdadeiro                    b) Falso 

Resposta certa: ganha 15 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 
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Pergunta Fácil:                 

Aceitar um risco significa não realizar nenhuma ação para evitar que o risco ocorra?                                                                

a) Verdadeiro                    b) Falso              

Resposta certa: ganha 15 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil:                                     

Definir como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos do projeto é o processo de?                            

a) Identificar os riscos                    b) Planejar o gerenciamento de riscos                                                       

Resposta certa: ganha 20 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil:                                

Tomar outra pessoa ou organização responsável pelo risco, consiste em?                                                           

a) Mitigar                    b) Transferir  

Resposta certa: ganha 5 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

Planejar o gerenciamento dos riscos consiste em: definir como conduzir as atividades de 

gerenciamento dos riscos do projeto.                                                          

a) Verdadeiro                    b) Falso 

Resposta certa: ganha 20 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil:                      

Não realizar ações para impedir que o risco ocorra consiste em?                  

a) Transferir                    b) Aceitar  

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

O gerenciamento de riscos é um processo sistemático de identificar, analisar, planejar e 

responder aos riscos do projeto?                                           

a) Sim                    b) Não 

Resposta certa: ganha 20 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

Pergunta Fácil:                          

O processo de identificar os riscos resulta em uma lista de riscos do projeto?                                                                 

a) Sim                    b) Não                              

Resposta certa: ganha 10 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 

 

Pergunta Difícil: 

Analisar os riscos é identificar os riscos e planejar respostas aos riscos?                                                                   

a) Verdadeiro                    b) Falso  

Resposta certa: ganha 15 risks                    Resposta errada: ganha 0 risks 
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APÊNDICE J – CARTAS DE PAGAMENTO E MOEDAS DO JOGO 

 

 Cartas de pagamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moedas do jogo 

 

 

Pagamento 
efetuado 

Recebe 10 

risks 

Pagamento 
não efetuado 

Recebe 0 

risks 

Pagamento 
em dobro 

Recebe 20 

risks 


