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RESUMO
Com o mercado cada vez mais competitivo, o desenvolvimento de ambientes colabora-

tivos em rede tornou-se um fator chave para que as empresas possam alavancar com sucesso suas
atividades empresariais. No entanto, quando essas empresas se envolvem em redes estratégicas
mais voláteis, torna-se necessário lidar com riscos adicionais, que precisam ser identificados, me-
didos e mitigados através de um processo bem definido. Nesse sentido, este trabalho tem como
objetivo especificar um método de apoio à tomada de decisão que monitora os riscos envolvidos na
operação de Organizações Virtuais (OVs), constatando possı́veis irregularidades quanto ao cumpri-
mento do cronograma estabelecido pelos membros envolvidos antes da OV iniciar suas atividades.
Além disso, o método também avalia se tais membros serão capazes de executar suas tarefas dentro
do prazo preestabelecido, dada a situação atual da OV.

PALAVRAS CHAVE. Monitoramento de risco; medição de desempenho; organização virtual.

Tópicos (Administração e Gestão da Produção, Modelos Probabilı́sticos, Simulação)

ABSTRACT
In an increasingly competitive marketplace, the development of collaborative networked

environments has become key factor to companies successfully leverage their business activities.
Nevertheless, when these companies get involved in more volatile strategic networks, it is neces-
sary to deal with additional risks that need to be identified, measured, and mitigated through a
well-defined process. In this sense, this paper introduces a supporting decision-making method that
monitors the risks involved in the operation of Virtual Organizations (VOs), by identifying irregu-
larities regarding compliance with the schedule established by the VO members. In addition, the
proposed method also assesses whether such members will be able to perform their tasks within the
predetermined time, given the current situation of the VO.

KEYWORDS. Risk monitoring; performance measurement; virtual organization.

Topics (Administration and Production Management, Probabilistic Models, Simulation)
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1. Introdução
Uma grande variedade de formas organizacionais de redes de colaboração vem surgindo nos últimos
anos como resultado dos muitos desafios socioeconômicos enfrentados pela sociedade [Esposito
e Evangelista, 2014]. De fato, a formação desses tipos de alianças permitem uma concorrência
mais eficaz contra outras entidades ou grupos, como por exemplo, levando as pequenas e médias
empresas a unirem seus esforços a fim de agregarem maior valor a seus produtos e então competirem
com maior eficiência nos mercados. Ao mesmo tempo, os avanços e o uso das tecnologias de
comunicação e informação (TIC) facilitam o processo de colaboração entre as empresas, evitando
que a distância seja problema limitante [Camarinha-Matos et al., 2009].

Dentre uma variedade de formas de redes de colaboração [Camarinha-Matos e Afsar-
manesh, 2008], as chamadas Organizações Virtuais (OVs) tem sido indicadas como mais adequa-
das para abordar essas questões, fornecendo uma maneira mais dinâmica e flexı́vel de lidar com a
evolução e as demandas do mercado. Uma OV consiste em uma aliança temporária de organizações
que se unem para compartilhar habilidades ou competências essenciais e recursos, a fim de me-
lhor responder às oportunidades de negócios [Mowshowitz, 1997]. O ciclo de vida de uma OV é
composto por quatro fases: formação, operação, evolução e dissolução [Camarinha-Matos e Afsar-
manesh, 1999]. Nesse trabalho, a problemática é contextualizada na fase de operação, dada a sua
criticidade em todo o ciclo de vida da OV.

Um importante aspecto que deve ser considerado na fase de operação de uma OV refere-se
a como gerenciar corretamente os riscos adicionais que são caracterı́sticos a esse tipo de organização
[Alawamleh e Popplewell, 2010]. O risco em uma OV pode se manifestar de diferentes maneiras,
tanto em nı́vel individual (desempenho de cada membro), como em nı́vel organizacional (escalona-
mento das atividades entre os membros). No entanto, dada a grande dinamicidade das OVs quanto
à execução das atividades de cada um de seus membros, o componente organizacional se sobressai
em relação ao componente individual, sendo então crı́tico para assegurar o bom funcionamento da
OV [Vieira et al., 2015]. Quando um determinado membro falha em alguma atividade ou simples-
mente a conclui em tempo relativamente superior àquele estabelecido previamente, este pode levar
a OV inerentemente ao fracasso, dado que outros membros podem depender dessa finalização para
dar continuidade às suas atividades.

Assim, para que uma OV possa ter sucesso em sua operação, todos os membros que a
compõe devem realizar as atividades que lhe foram definidas de maneira sincronizada e respeitando
um cronograma previamente determinado. No entanto, o atraso na finalização da atividade de
qualquer um deles pode colocar a OV em risco. Por isso, é desejável que se estabeleçam critérios e
métodos que visem monitorar se os membros da OV estão cumprindo as atividades que lhe foram
propostas, o que auxilia a redução do risco de falha da OV como um todo.

Nesse sentido, a proposta desse trabalho consiste em especificar, desenvolver e implemen-
tar um método que monitora o risco na operação de uma OV, sendo esse monitoramento realizado
para cada atividade da OV, a fim de constatar possı́veis irregularidades quanto ao cumprimento
do cronograma estabelecido. Em outras palavras, o método deve ser capaz de estimar atrasos na
operação das atividades realizadas durante a operação de uma OV, identificando o(s) membro(s)
responsáveis por tais atrasos. Além disso, o método avalia se tais membros serão capazes de execu-
tar suas tarefas dentro do prazo preestabelecido, dada a situação atual da OV (se ela está em atraso
quanto ao cronograma ou não).

As demais seções deste artigo estão organizadas da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a
delimitação do problema no qual este trabalho está inserido e os trabalhos relacionados. A Seção 3
especifica o método proposto para o monitoramento dos riscos na fase de operação de uma OV. Na
Seção 4, são analisados e discutidos os resultados. Por fim, a Seção 5 resume as conclusões obtidas
e comenta sobre os trabalhos futuros.
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2. Delimitação da Proposta e Trabalhos Relacionados
De modo geral, os processos relacionados à gestão de risco impactam nas áreas relacionadas à
gestão e tomada de decisão. Ao lidar com uma rede de inter-relações entre organizações (como, por
exemplo, uma OV), a gestão de risco deve necessariamente estar associada a toda a rede [Juttner,
2005]. Isso significa que, além das fontes ambientais e organizacionais que caracterizam o risco
para as formas tradicionais de organização, as OVs enfrentam adicionalmente uma terceira categoria
de risco, denominada risco de rede, associada às interações entre seus membros [Alawamleh e
Popplewell, 2010].

O conceito de risco é amplamente definido sob diversas perspectivas na literatura [March
e Shapira, 1987; Moskowitz e Bunn, 1987]. Em resumo, o risco pode ser interpretado como a
probabilidade de um evento ocorrer, e caso ocorra, provocar um impacto negativo ou positivo sobre
os objetivos da organização [Vose, 2008]. Especificamente nesse trabalho, o risco é caracterizado
através da probabilidade de um ou mais membros – que estão colaborando através de um fluxo de
atividades – não concluı́rem as tarefas atribuı́das a eles no tempo pré-determinado e, portanto, expor
a operação da OV a falhas em potencial. Isso implica diretamente na necessidade de se identificar,
mensurar e delimitar estratégias para monitorar a atividade de cada um desses membros, e assim
reduzir os riscos associados às OVs.

O monitoramento de riscos está presente na literatura a partir de uma ampla variedade de
perspectivas. Por exemplo, Serguieva [2014] apresenta uma abordagem integrada para o monitora-
mento do risco nos mercados de capitais, combinando mecanismos de inteligência computacional
(como aprendizado de máquina e sistemas especialistas) com metodologias de engenharia finan-
ceira. Em [Jia e Zhou, 2005] é especificado um sistema de monitoramento de riscos em tempo real
aplicado a negócios eletrônicos. Este sistema é composto por cinco módulos funcionais e pode ser
utilizado para monitorar os riscos em todas as fases do ciclo de vida dessa categoria de negócio.

Especificamente no contexto das OVs, Drissen-Silva e Rabelo [2009] criaram um modelo
de apoio a tomada de decisão distribuı́da e colaborativa voltado à resolução de problemas ocor-
ridos na fase de evolução de uma OV. O trabalho explorou o monitoramento de eventuais riscos
que podem a vir ocorrer durante a transição entre as fases de operação e evolução, para garantir a
elaboração de um novo plano de operação. Os autores [Panayiotou e Gayialis, 2010] propuseram
uma abordagem metodológica para a avaliação, controle e monitoramento do risco em OVs, utili-
zando técnicas de modelagem de processos de negócios e uma ferramenta de modelagem orientada
aos processos de auditoria da OV.

Em [Leitão e Restivo, 2001], é apresentada uma arquitetura ágil e cooperativa para o mo-
nitoramento de mudanças na estrutura de uma OV, através da integração de sistemas de informação
e recursos de auto-organização baseados em sistemas multiagentes. Os autores Huang et al. [2014]
abordam a questão do monitoramento do risco moral em uma OV, isto é, quando um membro re-
cebe uma fatia maior do lucro realizando uma quantidade menor de trabalho do que lhe é atribuı́da.
Nesse sentido, os autores desenvolveram uma estratégia que otimiza essa relação lucro/tarefas entre
os membros através de um monitoramento contı́nuo, de maneira a minimizar o risco moral da OV.

Diversos trabalhos na literatura concentram seus esforços na criação de modelos e métodos
para realizar o auxı́lio à tomada de decisão para monitorar os potenciais riscos nas diferentes fases
do ciclo de vida das OVs. Verificou-se, no entanto, que poucas propostas têm especificado abor-
dagens que buscam apresentar, para cada atividade realizada, a situação atual da OV em termos
de risco. Essa caracterı́stica é a principal contribuição do método proposto nesse trabalho, pois sua
implementação viabiliza uma análise mais criteriosa do quão arriscada a OV está em cada atividade,
sendo assim possı́vel tomar medidas mais eficientes para mitigar potenciais riscos que possam vir a
levar a OV a falhar em sua operação.
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3. O Método Proposto
O método proposto nesse trabalho tem como objetivo realizar o monitoramento no nı́vel de risco
de cada membro de uma OV, cujo valor será quantificado em termos de desempenho para cada
atividade realizada. Esse monitoramento é dado através da segmentação da fase de operação da OV
em um conjunto de etapas, cada qual composta por uma ou mais atividades, conforme apresentado
na Figura 1. A delimitação dessas etapas é realizada de acordo com a oportunidade de colaboração
na qual a OV está destinada a realizar. Por exemplo, assumindo a OV como uma supply chain,
etapas de um processo de manufatura como “planejamento de produção” e “montagem do produto”
podem, estar sequencialmente e temporalmente relacionadas [Huang et al., 2013].

Figura 1: Fluxo de atividades entre membros durante a fase de operação de uma OV.

Assume-se nesse trabalho que os membros de uma OV podem possuir competências dis-
tintas ou semelhantes, sendo estas relacionadas entre si de maneira complementar em um fluxo
contı́nuo de atividades. A Figura 1 apresenta um exemplo de um fluxo de atividades (segmentado
em etapas), onde membros de uma OV (representados por P = {P1, P2, · · · , Pn}) executam as ati-
vidades para os quais foram alocados e interagem (representado através de setas) a fim de atender
a uma oportunidade de negócio. Devem também ser considerados os tempos de começo e fim para
cada etapa (assim como para cada atividade). Esses tempos são essenciais para o funcionamento
do método proposto, pois servem como base para monitorar se um membro está realizando suas
atividades dentro do prazo.

Como forma de viabilizar a implementação do método de monitoramento de risco aqui
proposto, serão utilizados dois métodos, denominados PERT e CPM [Cohen et al., 2013; Wiest e
Levy, 1977]. O PERT (do inglês, Program Evaluation and Review Technique) e o CPM (do inglês,
Critical Path Method) consistem em métodos estatı́sticos utilizados no gerenciamento de projetos,
que foram criados a partir da necessidade de planejar, programar e controlar projetos complexos.
Muito mais do que os benefı́cios técnicos, verificou-se que a utilização conjunta do PERT e do
CPM tornou-se uma ferramenta útil para avaliar o desempenho de indivı́duos e equipes, através da
divisão sistematizada de tarefas e controle das atividades desenvolvidas por eles. A utilização do
PERT/CPM para um problema leva à resposta das seguintes perguntas [Wiest e Levy, 1977]:

1. Quanto tempo vai levar para o projeto ser concluı́do? Quais são os riscos envolvidos?

2. Quais são as atividades crı́ticas ou tarefas no projeto que possuem potencial para atrasar o
projeto inteiro se elas não forem concluı́das a tempo?

3. O projeto está dentro do cronograma, atrasado ou adiantado?

4. Se o projeto tem que ser terminado antes do previsto, qual é a melhor maneira de fazer isso
ao menor custo?
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Nesse trabalho, o PERT/CPM será especificado em quatro passos, onde os Passos 2, 3 e 4
serão repetidos no final de cada atividade realizada durante a fase de operação da OV:

Passo 1 – Definir o cronograma de atividades
O primeiro passo do método proposto consiste em definir um cronograma com todas as atividades
realizadas na etapa em questão. Esse cronograma é importante pois especifica os tempos de inı́cio
e término de cada atividade realizada por um membro, bem como as relações entre elas. A Tabela 3
apresenta um exemplo de cronograma aplicado à Etapa 2 da Figura 1 (os tempos para cada atividade
foram definidos de maneira a melhorar o entendimento do problema).

Atividade Predecessor Estimativas de tempo (dias)
TE Var. (σTE)

Ótima (TO) Normal (TN ) Péssima (TP )

P1,2 P2,1 e P3,1 3 4.9 7 4.93 0.44
P4,1 P1,2 4 4.7 6 4.80 0.11
P5,1 P1,2 2 3.6 5 3.56 0.25

Tabela 1: Exemplo de cronograma aplicado para a Etapa 2 da Figura 1

A partir da tabela apresentada, pode-se inferir algumas informações. A primeira delas diz
respeito a presença dos membros predecessores. Eles são importantes pois o CPM calcula o custo
agregado a cada caminho (mais detalhes na etapa 3) com base nas informações transmitidas pelas
atividades predecessoras àquelas que estão sendo analisadas.

Há também três estimativas de tempo distintas, sendo elas a estimativa de tempo ótima
(ou otimista) (TO), a péssima (ou pessimista) (TP ) e a normal (também chamado de Most Liked
Time, ou seja, a estimativa de tempo mais provável) (TN ). Essas estimativas são especificadas
no cronograma pois em situações complexas (como no caso da operação de uma OV) torna-se
eventualmente impossı́vel definir um tempo exato para a conclusão de uma atividade (já que o
tempo da atividade pode variar em decorrência de potenciais atrasos ou até mesmo adiantamentos
em relação ao prazo estipulado). No entanto, é necessário apenas informar a estimativa de tempo
ótima e péssima, sendo a normal calculada a partir de uma distribuição Beta [Montgomery e Runger,
2011], que leva em consideração o intervalo [TO, TP ] para TO 6 TP e coeficientes α = 1.5 e β = 4
(valores-padrão para os coeficientes segundo [Wiest e Levy, 1977]).

Dois outros valores podem ser obtidos a partir da determinação das três variáveis de
tempo: o tempo estimado da atividade (TE) e a variância atrelada a este tempo (σTE). O tempo
estimado da atividade consiste em uma estimativa da quantidade de tempo que uma atividade consu-
mirá até ser finalizada, enquanto a variância mostra o quanto esse tempo pode diminuir ou aumentar
em função de adiantamentos ou atrasos. A Equação 1 apresenta o cálculo do tempo estimado, que
leva em consideração as três estimativas de tempo (ótima, péssima e normal), enquanto a Equação
2 apresenta o cálculo da variância do tempo estimado [Cohen et al., 2013]:

TE =
TO + 4TM + TN + TP

6
(1)

σ2TE =

(
TP − TO

6

)2

(2)

Passo 2 – Montar a estrutura do PERT/CPM
A partir da especificação do cronograma de atividades, o próximo passo consiste em construir
a estrutura da rede do PERT/CPM, cujo exemplo é ilustrado na Figura 2 (valores definidos de
acordo com a rede da Etapa 2 da Figura 1). A rede é modelada através de um grafo direcionado de
atividades, onde os vértices representam as atividades definidas no Passo 1 (considerando também
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as atividades predecessoras) e as arestas representam as relações entre essas atividades. Em cada
vértice também há um valor, que representa o tempo estimado (TE) de finalização da atividade.

Figura 2: Estrutura da rede PERT/CPM para a Etapa 2 da Figura 1.

Passo 3 – Encontrar o caminho crı́tico
Através da construção da rede no Passo 2, duas importantes questões devem ser respondidas:

1. Qual é o tempo total requerido para completar a etapa se nenhum atraso ocorrer?

2. Quais atividades não podem sofrer atrasos para que a etapa seja executada sem atraso?

Essas perguntas podem ser respondidas através do cálculo do caminho crı́tico (CC) na
rede que foi construı́da no Passo 2. Um caminho em um grafo (rede) consiste em uma rota que
segue a partir do nó inicial até o nó final. Nesse sentido, pode-se calcular o comprimento de um
caminho através da soma dos tempos estimados de finalização de cada atividade (vértice) (TE). Um
caminho é dito crı́tico quando este possuir o maior custo dentre o conjunto de todos os possı́veis
caminhos entre a atividade inicial e a atividade final. No contexto do PERT/CPM, ele é dito crı́tico
pois caso haja atrasos em alguma das atividades presentes nesse caminho, a chance de a OV não
cumprir com os prazos preestabelecidos aumenta consideravelmente.

Matematicamente, pode-se calcular o caminho crı́tico da seguinte maneira: define-se um
caminho Pi,y → · · · → Pj,k entre uma atividade inicial Pi,y e uma atividade final Pj,k, onde o
tempo estimado TE(Pi,y) + · · · + TE(Pj,k) do mesmo é o máximo dentre todos os caminhos
possı́veis. Uma atividade é dita inicial caso não haja arestas incidindo sobre ela, como pode ser
visualizado nas atividades P2,1 e P3,1 na Figura 2. Por outro lado, uma atividade é dita final caso
ela não incida sobre nenhuma outra atividade, ou seja, dela não parta nenhuma aresta. Na Figura
2, as atividades P4,1 e P5,1 são consideradas finais. A Equação 3 apresenta a função que define o
cálculo do caminho crı́tico:

CC = max

 j,k∑
i=1;y=1;i6=y

TE(Pi,y)

 (3)
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Um exemplo de caminho crı́tico pode ser visualizado na Figura 2, representado pelo fluxo
entre P3,1 → P1,2 e P1,2 → P4,1. Para este caso, o valor do caminho crı́tico é CC = 5.21+4.93+
4.80 = 14.94.

Passo 4 – Calcular os prazos para cumprimento do cronograma
O Passo 4 tem como objetivo determinar algumas variáveis adicionais necessárias para realizar o
cálculo do risco da OV no momento de finalização de uma atividade. São elas:

• Variância da etapa (σ2E): A variância da etapa (Equação 4) consiste na soma das variâncias
de todas as atividades que fazem parte do caminho crı́tico, isto é:

σ2E =

j,k∑
i=1,y=1,i6=j

σ2TE(Pi,y) ∀Pi,y ∈ CC (4)

Tomando se como exemplo a Figura 2, a Tabela 1 e valores hipotéticos para a variância de
P3,1 (por exemplo, σ2TE(Pi,y) = 0.58), temos que σE = 0.58 + 0.44 + 0.11 = 1.13.

• Desvio-padrão da etapa (σE): O desvio-padrão da etapa consiste na raiz quadrada da variância
da etapa, e indica a variação de tempo que a etapa poderá sofrer durante a execução de suas
atividades em decorrência de atrasos ou adiantamentos. Considerando o exemplo da Figura
2, tem-se que σE = 1.06.

• Z-score (Z): O Z-score representa a probabilidade das atividades realizadas na etapa não
serem finalizadas dentro do prazo máximo preestabelecido (representado por tn+k, conforme
mostrado na Figura 1), considerando essa análise no momento de finalização de uma atividade
Pi,y (que está dentro da etapa em questão). Essa probabilidade pode ser definida como o
risco instantâneo da OV em uma determinada etapa, ou seja, o risco de a etapa não
ser finalizada dentro do prazo estipulado, considerando um momento especı́fico dentro
dessa etapa (que consiste na finalização de uma atividade). Matematicamente, o valor de Z
é calculado pela Equação 5 da seguinte maneira:

Z = 100

[
1− `

(
(tn + k)− tn

σE
, 95

)]
= 100

[
1− `

(
k

σE
, 95

)]
(5)

onde ` representa uma função que converte o resultado de acordo com a tabela-Z [Montgo-
mery e Runger, 2011] para um intervalo de confiança de 95%. Supondo que tn = 15 dias e
atraso máximo tolerado de k = 1 dia, tem-se que Z = 5.6, ou seja, a etapa em questão tem
5.6% de chances de não concluir suas atividades dentro do prazo máximo estabelecido.

Passo 5 – Avaliar o risco da rede
O último passo consiste em analisar se o nı́vel de riscoRE associado a uma atividade Pi,y (calculado
pelo valor de Z) está abaixo de um determinado limiar de risco LR. Esse limiar é delimitado por
um especialista em risco ou pelo gestor da OV e indica o nı́vel máximo de risco que a OV estará
disposta a correr para que a sua operação não seja comprometida. Além disso, nesse passo o
cálculo do nı́vel de risco também leva em consideração o grau de importância de cada etapa (IE)
(visualizado na Figura 1) como fator que pondera esse limiar para mais ou para menos, da seguinte
maneira (Equação 6):

RE = (IE + 0.5)Z (6)

De acordo com a Equação 6, o valor de Z (risco) é multiplicado pelo grau de importância
da etapa mais 0.5. A lógica empregada nesse cálculo leva em consideração que, quando o grau de
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importância da etapa for superior a 0.5, então Z será multiplicado por um número maior que 1, e
portanto, o nı́vel de risco RE apresentará um valor maior que Z. Por outro lado, caso o grau de
importância da etapa for menor que 0.5, então Z será multiplicado por um número menor que 1 e o
nı́vel de risco apresentará um valor menor Z.

Por fim, busca-se comparar o valor de RE com o valor de LR. Caso RE 6 LR, então
nenhuma medida precisa ser tomada. Já caso RE > LR, então devem ser implementadas medidas
que visem a redução do nı́vel de risco da OV. Caso contrário, seus membros poderão ser prejudica-
dos e a OV poderá entrar em colapso.

4. Análise dos Resultados
O processo de avaliação do método proposto é realizado a partir da análise de seis diferentes
cenários de simulação. Os cenários a serem analisados consistem em simular o método proposto
quando varia-se o número de etapas na fase de operação da OV e quando varia-se a densidade em
cada uma dessas etapas (ou seja, quando varia-se a quantidade de atividades e/ou ligações entre
elas). Verificar o comportamento do método quanto a esses dois critérios é importante, pois como
o método foi projetado de maneira genérica (ou seja, para ser utilizado em qualquer tipo de OV),
torna-se fundamental verificar a consistência do mesmo quando submetido a OVs com diferentes
configurações (maior e menor complexidade).

Os parâmetros de simulação são definidos da seguinte maneira: os tempos de inı́cio e
fim de cada atividade realizada no decorrer da fase de operação da OV (definição do cronograma),
bem como as estimativas de tempo ótimas e péssimas para finalização de cada atividade e o tempo
máximo de finalização da operação da OV, foram calculadas utilizando uma distribuição linear. O
fluxo de atividades entre os membros da OV é modelado a partir de um grafo orientado, sendo
gerado a partir de um modelo matemático que considera as seguintes restrições: o número de ativi-
dades que um membro pode exercer na OV é determinado de maneira aleatória; em cada etapa, a
quantidade mı́nima e máxima de membros que poderão participar abrange um intervalo de 1 a n/2
(onde n corresponde ao total de membros da OV); dentro de uma etapa, um membro poderá estar
relacionado com 1 a m membros (onde m representa a quantidade máxima de membros na etapa);
e as relações entre os membros são unidirecionais. Por fim, o valor do limiar de risco (LR) foi
definido como 0.4 (40%).

Os testes foram realizados em um computador Intel Core i5 (3.1GHz) e 4.0GB de memória
RAM, no sistema operacional Linux Ubuntu 14.10. Como ferramenta de apoio às simulações, foi
utilizado o framework de simulação denominado DFRA (do inglês, Decision Framework for Risk
Analysis), desenvolvido por [Vieira et al., 2015]. O tempo total para execução das simulações foi
de aproximadamente 18 horas.

As Figuras 3a – 3f apresentam os resultados obtidos mediante as simulações do método
proposto. Os resultados são sintetizados em forma de gráficos, onde cada um desses gráficos com-
preende um conjunto de simulações envolvendo a operação de diferentes OVs, considerando que
essas OVs possuem um número fixo de etapas. A quantidade de etapas da OV em cada gráfico está
contida no intervalo de 1 a 6 etapas (seis gráficos), dado que esse intervalo é suficiente para verificar
a consistência do método quanto ao seu objetivo. Para cada um dos seis gráficos, é considerada a
média de um conjunto de simulações envolvendo diferentes nı́veis de densidade para cada etapa da
OV. Cada nı́vel de densidade é representada por uma linha, sendo no total considerados seis dife-
rentes nı́veis de densidade. Essas linhas são avaliadas em função do tempo de andamento da OV
(eixo horizontal) e o respectivo nı́vel de risco que a OV possui naquele momento (eixo vertical).

Com o objetivo de manter a representatividade do conjunto de dados simulados, foram
realizadas 100 simulações para cada nı́vel de densidade em cada gráfico, sendo então obtidos os
valores médios. Por fim, é calculado um desvio-padrão da etapa a partir da média de todos os
valores obtidos para os seis nı́veis de densidade.
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Figura 3: Análise do nı́vel de risco ao longo da fase de operação da OV, considerando: (a) uma etapa; (b)
duas etapas; (c) três etapas; (d) quatro etapas; (e) cinco etapas; e (f) seis etapas.

A partir dos resultados apresentados nas Figuras 3a – 3f, as seguintes verificações podem
ser constatadas:

1. De modo geral, para cada cenário de teste, os nı́veis de risco apresentados pelas seis OVs
ao longo do tempo (com diferentes nı́veis de densidade) foram bastante semelhantes. Uma
hipótese para justificar esse comportamento diz respeito ao elevado número de simulações
que foram realizadas, dado que cada uma das linhas corresponde à média de 100 simulações
para a mesma OV. Nesse caso, como foi utilizada uma distribuição linear para gerar as es-
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timativas de tempo, os valores médios tenderam a se concentrar em escalas intermediárias,
tornando assim os resultados bastante semelhantes. Isso pode ser facilmente verificado pelo
alto desvio-padrão presente em cada etapa de cada gráfico. Apesar de os resultados apre-
sentarem grande semelhança, os desvios-padrão são altos, o que mostra que houve grande
variação na média do nı́vel de risco para cada densidade.

2. A variação do número de etapas (definição seis dos diferentes cenários) não influenciou na
forma como o risco é analisado pelo método aqui proposto, ou seja, o comportamento do nı́vel
de risco para, por exemplo, as OVs da Figura 3b, é semelhante ao comportamento do nı́vel
de risco para as OVs da Figura 3f ou de quaisquer outros quatro cenários. Isso mostra que o
método aqui proposto pode ser utilizado em OVs tanto de baixa quanto de alta complexidade,
gerando resultados consistentes para todos os casos.

3. Pode-se também verificar que, para todos os seis cenários de teste apresentados, houve um
decremento contı́nuo no nı́vel de risco em todas as OVs. No geral, o nı́vel médio de risco
inicial para todos os cenários foi entre aproximadamente 40% a 50% e o nı́vel médio do
risco final foi entre aproximadamente 15% e 5%. Isso ocorre novamente devido ao elevado
número de simulações, pois nesse trabalho foram realizadas utilizando distribuição normal.
No entanto, as estimativas de tempo (entradas do método) estão sendo calculadas utilizando
outro tipo de distribuição (beta). Assim, como o pico (centro) da distribuição beta na maioria
das vezes é menor do que o pico (centro) da distribuição normal, então o tempo geralmente
fica menor, portanto o risco tende a diminuir ao longo do tempo.

4. Para todos os cenários de teste, verificou-se que o desvio-padrão tende a aumentar proporci-
onalmente à quantidade de etapas em cada cenário, isto é, quanto maior o número de etapas,
maior se torna o desvio-padrão ao longo do tempo. Uma justificativa para esse comporta-
mento se dá pelo fato de o nı́vel de risco de uma etapa ter influência direta no nı́vel de risco
de outra etapa. Isso significa que se as diferentes simulações que foram realizadas em uma
etapa (por exemplo, na primeira etapa) gerarem valores distintos, esses valores podem im-
pactar de forma expressiva no nı́vel de risco da OV nas etapas subsequentes, gerando assim
valores muito diferentes uns dos outros.

5. Outro fator importante que é necessário analisar diz respeito à variação do nı́vel de risco
dentro de cada etapa (considerando todos os cenários de teste). Verifica-se que ao final de
cada etapa, o nı́vel de risco da OV incrementa, e no inı́cio da etapa seguinte, o nı́vel de risco
volta a um patamar inferior. Isso pode ser justificado da seguinte maneira: como no final
de uma etapa o desvio-padrão do tempo de finalização é pequeno, então o nı́vel de risco se
acentua (dado que o cálculo do nı́vel de risco é fortemente influenciado pelo valor do desvio-
padrão da etapa). Quando uma nova etapa se inicia, o desvio-padrão da etapa é atualizado e
aumenta, diminuindo assim o nı́vel de risco.

6. Por fim, verifica-se que em todos os cenários, as OVs se situaram na maior parte do tempo
abaixo do limiar de risco. Nas Figuras 3a – 3d (com uma, duas, três e quatro etapas, respec-
tivamente), o nı́vel de risco das OVs ficou abaixo do limiar de risco a partir já da primeira
etapa, enquanto que nas Figuras 3e e 3f (com cinco e seis etapas, respectivamente) o nı́vel
de risco ficou abaixo apenas a partir da segunda etapa. Isso ocorre devido às verificações
apresentadas em 1 e 3, ou seja, devido ao elevado número de simulações e à maneira como a
distribuição de tempo está sendo calculada.
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5. Conclusão
Este trabalho consiste em uma pesquisa exploratória que abordou temas relacionados com o mo-
nitoramento e a identificação de potenciais riscos na fase de operação de uma Organização Virtual
(OV). De modo geral, o monitoramento de riscos tem se mostrado um elemento crı́tico no processo
de auxı́lio à tomada de decisão em OVs. Realizar o correto monitoramento dos potenciais riscos em
uma OV reduz as chances de a mesma sofrer perdas ou falhas graves em sua operação. Por isso, o
desenvolvimento de métodos e critérios para monitorar se os membros da OV estão cumprindo as
atividades que lhe foram propostas auxilia de maneira expressiva na redução do risco de falha da
OV como um todo.

Com base nessa problemática, esse trabalho propôs um método de apoio a tomada de de-
cisão que teve como principal objetivo realizar o monitoramento do risco durante a fase de operação
de uma OV. Esse monitoramento é realizado de maneira contı́nua, isto é, para cada atividade rea-
lizada é calculado o nı́vel de risco da OV naquele instante. Com o contı́nuo monitoramento das
atividades de cada membro na fase de operação de OV, o método foi capaz de identificar prematura-
mente potenciais atividades que possam colocar o funcionamento da OV em risco, e assim informar
ao gestor em tempo hábil evitando uma possı́vel falha geral na sua operação. Essa caracterı́stica
viabiliza uma análise mais criteriosa do quão arriscada a OV está em cada atividade, sendo assim
possı́vel tomar medidas mais eficientes para mitigar potenciais riscos que possam vir a levar a OV
a falhar em sua operação.

O método possui algumas caracterı́sticas que agregam valor quanto à sua utilização em
relação aos demais trabalhos na literatura. A primeira delas está na adoção de métodos já consa-
grados para lidar com problemas que envolvem monitoramento de atividades e gerenciamento de
projetos, como a utilização conjunta dos métodos PERT/CPM. A segmentação da fase de operação
da OV em diversas etapas foi outro fator que distinguiu o método aqui proposto com os apresentados
na literatura. Com essa segmentação, foi possı́vel dar maior transparência e precisão no monitora-
mento do nı́vel de risco para cada atividade na OV, avaliando se o membro que a está realizando
deverá ser substituı́do. O monitoramento baseado em atividades acaba assim por oferecer maior
confiabilidade e ao mesmo tempo transparência para os participantes de uma dada OV.

Por fim, é importante ressaltar que o método proposto foi avaliado apenas experimental-
mente, em um ambiente controlado, utilizando dados hipotéticos. O método proposto apresenta
algumas limitações, como por exemplo, apenas informa o gestor da OV dos potenciais riscos,
mas não o categoriza nem informa quais as melhores medidas que devem ser tomadas em cada
situação. Nesse sentido, como trabalhos futuros tem-se como objetivo expandir o método para
englobar também as ações a serem tomadas de acordo com o nı́vel de risco apresentado em cada
atividade. Nesse caso, o método irá oferecer outras opções em relação apenas à substituição do
membro, como por exemplo a renegociação de contrato e dos lucros, dentre outros.
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