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RESUMO

Os projetos de desenvolvimento de software vêm cada vez mais utilizando
métodos ágeis, especialmente o framework Scrum, que é o mais popular dentre
eles. Entretanto, o Scrum, assim como os métodos ágeis em geral, não apresenta
um processo formal para a realização da Gestão de Riscos. Para a identificação
de como isto é realizado, foram analisados documentos e aplicados questionários
com profissionais que trabalham em projetos de desenvolvimento de software que
utilizam Scrum de quatro projetos de uma organização de digital commerce. Após
a análise dos resultados, foram identificados que algumas práticas de gestão de
riscos encontradas na literatura são utilizadas no contexto estudado. Dentre elas,
as mais utilizadas foram: existência de um plano de respostas aos riscos,
identificação dos riscos pelo menos durante os eventos de planejamento do Sprint
e comunicação dos riscos pelas pessoas dos projetos para as partes
interessadas. Por outro lado, as práticas de mapeamento dos riscos na fase inicial
do projeto, priorização de riscos e metodologia sistemática e adequada para
gestão de riscos não foram observadas na organização estudada. As práticas
foram consolidadas de forma a oferecer insumos para que outras organizações
pudessem analisar como à gestão de riscos é realizada em seus projetos.

Palavras-chave: Gestão de Riscos; Scrum; Métodos ágeis.

ABSTRACT

Risk management in software development projects with scrum: case study

The software development projects are increasing the participation of agile
methods, in special the framework Scrum, who is the most popular among them.
As the other agile methods in general, the Scrum does not present a formal
process for risk management. To identify how it is done, documents have been
analyzed and questionnaires have been applied to professionals of four software
development projects that use Scrum in a digital commerce company. After the
analysis of the results, were identified that some of the risk management practices
found on the literature are used on the context of the study. Between them, the
most used were: the existence of a risk answer plan, identification of risks at least
among Sprint planning events and risk communication by the people involved on
the project to the stakeholders. On the other hand, the risk mapping practices on
the initial part of the project, risk prioritization and systematic and adequate
methodology for risk management were not seen on the company that was
studied. The practices were consolidated in a way to offer inputs to let other
companies to analyze how the risk management is realized in their projects.

Keywords: Risk Management; Scrum; Agile Methods.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Motivação

Bredillet, Tywoniak e Dwivedula (2015) descrevem em seus estudos que nos últimos
60 anos as organizações estão utilizando cada vez mais projetos para atingir os seus
objetivos estratégicos e que atualmente, cerca de 25% da atividade econômica global ocorre
por meio de projetos. O gerenciamento de projetos pode ser definido como a aplicação de
conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para projetar atividades objetivando
atingir os requisitos do projeto, podendo ser dividido em várias fases, que definem o início e
o fim do projeto (PMI, 2013) (DINSMORE; CABANIS-BREWINO, 2009) (OGC, 2009),
(KERZNER, 2009) e (CLELAND, 2002). Segundo PMI (2013), o gerenciamento de projetos
também pode possibilitar a maximização de recursos, redução de perdas financeiras por
meio da monitoração das fases dos projetos, encerrando aquelas que não atendam as
premissas planejadas, melhoria na tomada de decisões por parte das organizações
mediante a utilização de métricas para o controle do projeto e aumento na comunicação da
organização por meio do gerenciamento de partes interessadas.
Segundo Petersen e Wohlin (2010), a abordagem tradicional de gerenciamento de
projetos de software é definida como aquela em que o escopo do software a ser
desenvolvido deve ser totalmente especificado utilizando-se um planejamento extensivo.
Assim, a documentação e planejamento de todo o produto ou serviço são desenvolvidos
antes do início da fase de implementação e os clientes recebem o resultado esperado
apenas no término do projeto. Eles identificaram que as principais dificuldades encontradas
neste tipo de abordagem são: (i) demora na tomada de decisão para mudança de requisitos,
(ii) excesso de retrabalho devido ao planejamento de todo o projeto na fase inicial e (iii)
redução da cobertura de testes devido ao tempo de teste limitado no final do projeto.
Como uma alternativa à abordagem de gerenciamento tradicional, os Métodos Ágeis
se consolidaram no mercado de desenvolvimento de software nos últimos anos. Métodos
Ágeis foram definidos por Conboy (2009), Lee e Xia (2010), Sarker e Sarker (2009) como
métodos que possuem foco nas necessidades do cliente respondendo de forma rápida às
mudanças. Além disso, eles se utilizam da delegação do poder para a equipe do projeto por
meio de um equilíbrio apropriado entre as tarefas a serem realizadas e o relacionamento
entre as pessoas. Conboy (2009) exemplificou a definição de desenvolvimento ágil de
software como a rapidez em responder a mudanças, de forma proativa ou reativa, e
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aprender com elas, contribuindo assim para o valor do cliente (economia, qualidade e
simplicidade), por intermédio da colaboração entre as pessoas.
Segundo Fowler e Highsmith (2001), a abordagem de Métodos Ágeis foi proposta na
década de 90 em um encontro de um grupo de dezessete pessoas da área de
desenvolvimento de software que buscavam melhores formas para desenvolver sistemas.
Neste encontro eles propuseram o Manifesto Ágil que é uma declaração de princípios e
valores que fundamentam o desenvolvimento ágil de software e valoriza i) Indivíduos e
iteração mais do que processos e ferramentas, (ii) software funcionando mais do que
documentação compreensível, (iii) colaboração do cliente mais do que negociação de
contrato e (iii) responder a mudança mais do que seguir um plano.
De acordo com Versionone (2017), consultoria internacional especializada em
implantação de Métodos Ágeis, os principais motivos para utilização de Métodos Ágeis são
a diminuição do tempo de lançamento do produto no mercado, a facilidade de mudança de
prioridade, o aumento de produtividade e a melhor visibilidade dos projetos.

Para Van

Waardenburg e Van Vliet (2013), Métodos Ágeis são caracterizados pela capacidade em
realizar mudanças rapidamente e aprender com elas. Já Pressman (2011) argumenta que
os Métodos Ágeis foram desenvolvidos perante a necessidade de sanar fraquezas reais e
perceptíveis da Engenharia de Software convencional.
Segundo a pesquisa mundial The 11th Annual State of Agile de Versionone (2017),
94% das pessoas entrevistadas disseram que suas empresas utilizam algum método ágil,
embora 80% declararam que não possuem um alto grau de maturidade em relação a isso.
Apenas 18% dos respondentes consideram que seus processos são maduros ou possuem
um alto grau de maturidade, no que se refere a práticas ágeis. Além disso, houve um
aumento significativo no número de empresas de grande porte e com o foco de negócio
diferente da área de tecnologia da informação que estão adotando Métodos Ágeis. Este
estudo também aponta que as três principais razões para adoção de Métodos Ágeis são: (i)
habilidade em realizar mudança de prioridades, (ii) visibilidade dos projetos e (iii) aumento
na produtividade do time.
Dentre todos os métodos mais utilizados atualmente, a pesquisa realizada por
Versionone (2017) constatou que o Scrum é o de maior expressão representando 58% da
pesquisa. O Scrum foi definido por Schwaber e Sutherland (2016), no início de 1990, como
um framework para gerenciar o desenvolvimento de sistemas complexos em um ambiente
com elevada probabilidade de mudanças.
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1.2 Problematização

Embora o feedback constante, a transparência, a capacidade de saber o valor de
negócio do que estão trabalhando e a abordagem iterativa e incremental favoreça a rápida
resolução de erros, o Scrum não trata de forma declarada a respeito de gestão de riscos do
projeto. Este fato acaba dificultando o bom andamento do projeto pois o time Scrum não
estará preparado para identificar estratégias adequadas de resposta ao risco com base na
exposição ao risco. Isso pode levar a um tratamento ineficaz ou ineficiente de riscos e a
pouca compreensão de quando se envolver em atividades de risco.
Risco é um evento ou condição incerta que, caso acontecer, terá um efeito positivo
ou negativo em pelo menos um dos objetivos do projeto (PMI, 2013) (KERZNER, 2009). Em
virtude da natureza exclusiva dos projetos, podem ocorrer incertezas ou diferenças quanto
aos produtos, serviços ou resultados criados pelo projeto. Assim, segundo estes mesmos
autores, o gerenciamento dos riscos tem como objetivo aumentar a probabilidade e o
impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos
no projeto. Para isso, o PMI (2013) conta com uma área de processos para gerenciamento
de riscos contemplando as atividades de planejar, identificar, analisar, planejar respostas e
controlar riscos. Para Kerzner (2009), é importante determinar uma estratégia de
gerenciamento de riscos no início de um projeto e que isto seja constantemente abordado
durante ciclo de vida do projeto. De Wet e Visser (2013) verificaram que o gerenciamento
de riscos pode aumentar a taxa de sucesso dos projetos de software, pois reduzem
incertezas e chances de falha dos projetos.
Schwaber e Sutherland (2016) afirmam que é possível empregar vários processos ou
técnicas a fim de melhorar o Scrum. Em pesquisa da literatura sobre o tema, foram
encontrados os estudos de Siddique e Hussein (2014), Gold (2015), Barbosa (2014), Alharbi
e Qureshi (2014), Ancveire et al. (2015), Andrat e Jaswail (2015), Tomanek e Juriek (2015),
Monteiro et al. (2015), Agrawal, Singh e Sharma (2016), De Oliveira, Gomes e De Lima
(2014), Rech (2014), Da Silva Pontes e Neto (2014), Albadarneh, Albadarneh e Qusef
(2015) e Tavares, Da Silva e De Souza (2017) sobre a extensão do Scrum no que diz
respeito à gestão de riscos. Dentre eles, Barbosa (2014) e Tomatek e Jurek (2015)
propuseram métodos ou modelos para realizar a gestão de risco em projetos de
desenvolvimento de software que utilizam Scrum. Siddique e Hussein (2014) e Gold (2015)
sugerem que a prática de gestão de riscos nestes tipos de projeto pode trazer benefícios
para as organizações. Entretanto, estes autores não estudaram como a gestão de riscos é
realizada em comparação a teoria referente à gestão de riscos. Assim, a pergunta de
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pesquisa que norteia este estudo é: “Como a gestão de riscos é realizada em projetos de
desenvolvimento de software que empregam a abordagem de Métodos Ágeis?”

1.3 Objetivo

Esta pesquisa tem por objetivo investigar como a gestão de riscos em projetos de
desenvolvimento de software com Scrum é realizada. Para tanto, foi feito um estudo de caso
em uma organização brasileira que utiliza Scrum.
Para este fim, são propostos os seguintes objetivos específicos:
(i)

Identificar as atividades e técnicas propostas para a gestão de riscos existente
na literatura de gestão de projetos sob as abordagens tradicional e ágil;

(ii)

Investigar como a gestão de riscos é realizada em projetos que utilizam Scrum;

(iii)

Comparar as práticas correntes a partir da literatura referente à gestão de
riscos;

(iv)

Propor recomendações para melhorar o processo de gestão de riscos na
organização estudada.

1.4 Justificativa

Conforme apresentado na seção 1.2, o Scrum não trata explicitamente sobre a
gestão de riscos. Alguns autores propuseram modelos que complementam o Scrum no que
se refere à gestão de riscos. Mas não verificaram a eficácia dos métodos propostos por eles.
Também existem pesquisas referentes aos benefícios da utilização da gestão de riscos em
projetos que utilizam Scrum e obtiveram resultados confirmatórios referentes à opinião das
pessoas envolvidas nestes projetos.
Em pesquisa anual realizada por Versionone (2017) desde 2005, pela primeira vez a
América do Norte não é a maioria respondente da pesquisa. Isto significa que os Métodos
Ágeis estão se difundindo para os outros continentes, incluindo a América do Sul, que
representou 5% da pesquisa. No Brasil, foram encontrados apenas os estudos recentes de
Barbosa (2014), Monteiro et al. (2015), De Oliveira, Gomes e De Lima. (2014), Da Silva
Pontes e Neto (2014), Tavares, Da Silva e De Souza (2017). Dentre eles, apenas Barbosa
(2014) propôs um método para abordar a gestão de riscos em projetos que utilizam Métodos
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Ágeis em equipes distribuídas. Segundo esta mesma pesquisa, 60% dos entrevistados
declararam que pelo menos metade das equipes das organizações para as quais trabalham
utilizam práticas ágeis, sendo que dentre as práticas mais comuns está o Scrum , com 58%,
portanto o Scrum é um método amplamente utilizado no mercado atualmente e este trabalho
se justifica dentro da necessidade investigar novas técnicas para gerenciamento de riscos
em projetos de desenvolvimento de software, no contexto do Scrum.
1.5 Contribuições

Do ponto de vista acadêmico, a revisão bibliográfica sobre gestão de riscos em
projetos que utilizam Scrum realizada neste trabalho visou contribuir para um melhor
entendimento sobre a teoria da gestão de riscos neste contexto.
Do ponto de vista profissional, espera-se que a investigação realizada neste estudo
de caso em conjunto com as recomendações de como aperfeiçoar a gestão de riscos na
organização estudada, possa contribuir no entendimento acerca de como o gerenciamento
de riscos é realizado em projetos de desenvolvimento de software na prática.

1.6 Método de trabalho

Foi utilizado como método de pesquisa a estratégia de Estudo de Caso à luz dos
conceitos propostos por Yin (2013), buscando identificar o “como” e o “por quê” relacionados
ao problema ora estudado.
A Figura 1 representa de forma esquemática os passos para a execução deste
trabalho.
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Figura 1 – Esquema de Desenvolvimento do Trabalho

Fonte: elaborado pelo autor

1.7 Organização do trabalho

Além da seção introdutória que faz a apresentação do tema, este trabalho possui
seções que são organizadas da seguinte forma:
O capítulo 2 - Revisão Bibliográfica apresenta a fundamentação teórica sobre os
Métodos Ágeis, dando ênfase ao Scrum, e ao tema de gestão de riscos especialmente em
projetos de software.
O capítulo 3 – Modelo Conceitual apresenta os estudos referentes a gestão de riscos
em projetos que utilizam Scrum.
O capítulo 4 - Método de Pesquisa apresenta como foi realizado o estudo de caso e as
fontes de dados que serão coletadas nesta pesquisa.
O capítulo 5 – Estudo de caso apresenta a execução e o resultado do estudo de caso
realizado na empresa estudada com o objetivo de avaliar como a gestão de riscos em
projetos que utilizam Scrum é realizada em uma empresa real.
O capítulo 6 - Conclusão apresenta as conclusões de pesquisa, limitações do trabalho
e recomendações para estudos futuros.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica sobre métodos tradicionais e os
Métodos Ágeis (concentrando-se no framework Scrum) sobre como estas abordam o
processo de gestão de riscos em projetos de software.

2.1 Os Métodos Ágeis

Os Métodos Ágeis surgiram como uma alternativa aos métodos tradicionais criando
uma abordagem para o desenvolvimento de software: diminuindo custos com documentação
excessiva, salientando a comunicação, destacando a colaboração direta com o cliente e o
desenvolvimento de atividades que trazem valor para o cliente utilizando-se de processos
empíricos, com ciclos constantes de inspeção e adaptação em que a equipe trabalha em um
ambiente de melhoria contínua (SOARES, 2004).
Takeuchi e Nonaka (1986) descreveram uma abordagem em que as equipes de
projetos são compostas por pequenas equipes multifuncionais e auto organizadas, que
trabalhavam em prol de um objetivo comum utilizando a ideia de melhoria contínua e de
adaptação. Além disso, os autores utilizaram analogias com o esporte rugby para mostrar
iteração constante entre times multidisciplinares, iniciando assim um movimento de práticas
leves para o desenvolvimento de software. Estes mesmos conceitos foram utilizados no
início do ano de 1990 por Ken Schwaber e Jeff Sutherland para descrever o Scrum como
um método ágil para desenvolvimento de software (SUTHERLAND; SCHWABER, 1995).
Segundo Fowler e Highsmith (2001), entre os dias 11 e 13 de fevereiro do ano de
2001, o Manifesto Ágil foi elaborado por 17 pessoas: Kent Beck, Mike Beedle, Arie van
Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim
Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve
Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland e Dave Thomas que procuravam encontrar melhores
formas de desenvolver softwares e eles chegaram a quatro pontos principais, conhecidos
atualmente como os valores do Manifesto Ágil:
•

Indivíduos e iteração mais do que processos e ferramentas

•

Software funcionando mais do que documentação compreensível

•

Colaboração do cliente mais do que negociação de contrato

•

Responder a mudança mais do que seguir um plano
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Eles afirmaram que os valores que não são priorizados não devem ser inviabilizados.
Ou seja: não ocorre um desprezo aos elementos e ferramentas tradicionais do
desenvolvimento de software, mas sim uma escala de valores, na qual a flexibilidade e a
colaboração são mais relevantes do que a rigidez de processos e planejamento utilizados
anteriormente.
Ainda citando Fowler e Highsmith (2001), essas dezessete pessoas também
definiram os doze princípios desta filosofia:
•

A nossa maior prioridade é satisfazer o cliente por meio de entrega contínua e
antecipada de software de valor;

•

Mudanças em requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento.
Processos ágeis se adequam a mudanças para a vantagem competitiva do cliente;

•

Entregar software funcionando frequentemente, na escala de semanas até meses,
com preferência para a menor escala de tempo;

•

Pessoas de negócio e desenvolvedores trabalham juntos e diariamente durante o
projeto;

•

Construir projetos ao redor de indivíduos motivados, fornecendo a eles o ambiente e
o apoio as suas necessidades, e confiando neles para fazer o trabalho;

•

O método mais eficiente e eficaz de levar e disseminar informações para e dentro do
time de desenvolvimento é a conversa face a face;

•

Software funcionando é a medida primária de progresso;

•

Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores,
desenvolvedores, e usuários devem ser capazes de manter um passo constante
indefinidamente;

•

Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumentam agilidade;

•

Simplicidade – a arte de maximizar a quantidade de trabalho a não ser feito é
essencial;

•

As melhores arquiteturas, requisitos e design emergem de times auto-organizados;

•

Em intervalos regulares, o time reflete sobre como se tornar mais efetivo, e então
ajusta e otimiza seu comportamento de acordo.
Para obter sucesso na adoção de um método ágil, é necessário verificar se os seus

princípios e valores são adequados e possíveis de serem aplicados no ambiente de
trabalho. Segundo Moreira, Lestere Holzner (2010), o sucesso no uso destes métodos exige
que a equipe do projeto seja pequena e que os seus membros trabalhem próximos uns dos
outros para facilitar a comunicação entre os envolvidos. Para Schwaber e Sutherland (2016),
times com menos de três membros diminuem a interação e resultam em um menor ganho

24

de produtividade podendo encontrar restrições para entregar um incremento potencialmente
utilizável. Havendo mais de nove integrantes é exigida muita coordenação podendo gerar
alta complexidade para um processo empírico gerenciar. Esta pesquisa considera estes
estudos e utilizará na pesquisa de campo apenas times compostos por no mínimo três e no
máximo nove pessoas em um mesmo projeto assim conforme sugerido por Schwaber e
Sutherland (2016).
Atualmente, existem muitos Métodos Ágeis, além do Scrum : o Extremme
Programming (Programação Extrema), o Feature Driven Development e Test Driven
Development. Para o desenvolvimento deste trabalho, o método escolhido foi o Scrum por
ser o método ágil mais utilizado atualmente, segundo Versionone (2017).
São exemplos de Métodos Ágeis:
•

Extreme Programming (XP) (Programação Extrema): foi desenvolvido para equipes
pequenas e médias e com foco em implementar software com requisitos vagos e em
constante mudança. Para isso, adota a estratégia de acompanhamento constante e
realização de vários pequenos ajustes durante o desenvolvimento de software.
Possui como valores o feedback rápido, presumir simplicidade, mudanças
incrementais, abraçar mudanças e trabalho de alta qualidade (BECK, 2000).

•

Feature Driven Development (FDD): O FDD tem como finalidade o desenvolvimento
de software por funcionalidade, ou seja, por um requisito funcional do sistema,
atuando assim no processo de desenvolvimento de software. Ele é descrito por meio
dos processos: desenvolver um modelo abrangente, construir uma lista de
funcionalidades, planejar por funcionalidade, detalhar por funcionalidade e construir
por funcionalidade (PALMER e FELSING, 2001).

•

Test Driven Development (TDD): é o desenvolvimento dirigido por teste. Ele requer
que os desenvolvedores criem testes unitários automatizados que definam requisitos
em código antes de escrever o código do software. Ao escrever os testes antes da
implementação do software, o desenvolvedor garante que boa parte do seu sistema
tem um teste que garante o seu correto funcionamento. (BECK, 2003).

2.2 O framework Scrum

Garzás e Paulk (2013) definem o Scrum como sendo um método de gerenciamento
de projetos baseada na utilização de um quadro iterativo e incremental no desenvolvimento
de software. Adicionalmente, Schwaber (2004) afirma que o Scrum é sim um processo ágil
ou framework para gerenciamento de projetos ágeis. Esta pesquisa utiliza a definição do
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Scrum como sendo um framework, baseado na definição de seus idealizadores Schwaber e
Sutherland (2016).
Normalmente, os Métodos Ágeis utilizam iterações com pequenos ciclos, no Scrum
chamados de Sprints, em que ao final de cada um deles, o cliente recebe uma versão do
produto que agrega valor ao seu negócio, segundo Dantas (2003). Essas frequentes
entregas proporcionam uma retroalimentação mais frequente por parte do cliente para a
equipe de desenvolvimento do projeto, reduzindo riscos associados ao produto não atender
as necessidades do cliente. Segundo Schwaber e Sutherland (2016), a duração máxima de
um Sprint é de um mês, tempo suficiente para se criar um incremento potencialmente
comercializável.
Segundo Schwaber e Sutherland (2016) o Scrum:
•

É fundamentado nas teorias empíricas de controle de processo se apoiando em três
pilares: transparência, inspeção e adaptação.

•

Entrega produtos de forma iterativa e incremental, maximizando as oportunidades de
realimentação e garantindo que uma versão funcional do produto do trabalho esteja
sempre disponível.

•

É formado por papeis, artefatos, eventos e regras imutáveis. Assim, eles consideram
que implementações parciais do Scrum são possíveis, mas o resultado não pode ser
considerado como Scrum pois cada um dos componentes citados é essencial para o
uso e sucesso do Scrum.

•

Possui característica extensível permitino a realização de adaptações para atender à
realidade de cada projeto. Assim, as adaptações não descaracterizam o Scrum.
A Figura 2 é uma representação do framework Scrum referenciando o ciclo de vida

do Sprint que serão detalhados nos tópicos 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3.
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Figura 2 - Ciclo de vida do Sprint

Fonte: adaptado de Barbosa (2014)

A pesquisa realizada por Versionone (2017) constatou que, dentre todos os métodos
mais utilizados atualmente, o Scrum é o de maior expressão representando 58% da
pesquisa. Além disso, quando utilizado em conjunto com outros Métodos Ágeis, como
Extreme Programming (Programação Extrema) ou Kanban, esse número aumenta para
68%.

2.2.1

O time Scrum

Para Schwaber e Sutherland (2016), o time Scrum precisa:
•

ser multidisciplinar, auto organizado e trabalhar sobre os pilares de transparência,
inspeção

e

adaptação

para

obter

otimização,

flexibilidade,

criatividade

e

produtividade.
•

ser auto organizável, multidisciplinar e escolher a melhor maneira para completar seu
trabalho sem ser dirigido por pessoas de fora do time. Além disso, deve trabalhar

•

contribuir para o

comprometimento das pessoas envolvidas, aumento da

performance e rápida respostas a mudanças.
O modelo de time no Scrum é projetado para aperfeiçoar a flexibilidade, criatividade
e produtividade e será descrito a seguir:
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•

Scrum Master: é responsável por garantir que o Scrum seja entendido e aplicado,
facilitar os eventos do Scrum e remover impedimentos para o progresso do time de
desenvolvimento. Ele também apoia o Product Owner em relação a técnicas para o
gerenciamento do backlog e treina o time de desenvolvimento e demais pessoas da
organização para a correta adoção do Scrum.

•

Time de Desenvolvimento: grupo de três a nove pessoas que realizam o trabalho de
entregar uma versão que incrementa o produto, definido no Product Backlog, no final
do Sprint. Os Times de Desenvolvimento são estruturados e autorizados pela
organização para serem auto-organizados e gerenciar seu próprio trabalho.

•

Product Owner (dono do produto): é o responsável por maximizar o valor do produto
e do trabalho do time de desenvolvimento e gerenciar o backlog do produto
garantindo sua priorização e entendimento pelo time de desenvolvimento. Ele pode
representar o desejo de um grupo de pessoas, e inclusive gerenciar a expectativa
delas, mas este papel é de responsabilidade de apenas uma pessoa por time Scrum.

2.2.2

Eventos Scrum

Para Schwaber e Sutherland (2016) os eventos prescritos são usados para criar uma
rotina e minimizar a necessidade de reuniões não definidas no Scrum e não pode
ultrapassar a duração máxima prevista. Cada evento no Scrum é uma oportunidade de
inspecionar e adaptar algo e permitir a transparência. Caso ocorra a não inclusão de
qualquer um dos eventos resultará na redução da transparência e na perda da oportunidade
para inspecionar e adaptar. O Scrum propõe os eventos formais que estão descritos a
seguir:
•

Sprint: é a iteração do Scrum com um período fixo, que pode ser de até quatro
semanas, em que o incremento de software é construído e entregue. Um novo Sprint
inicia imediatamente após a conclusão do Sprint anterior. Os Sprints são compostos
por uma reunião de planejamento do Sprint, reuniões diárias, uma revisão do Sprint
e a retrospectiva do Sprint. Caso o objetivo do Sprint se torne obsoleto antes de sua
finalização, ele pode ser cancelado. Durante o Sprint:
o

Não podem ser feitas mudanças que possam impactar o objetivo do Sprint;

o

As metas referentes à qualidade não devem diminuir;

o

O escopo pode ser melhor entendido e renegociado entre o Product Owner e
o time de desenvolvimento quanto mais for aprendido.

•

Reunião de Planejamento: todo o time dialoga sobre o que pode ser entregue como
resultado no próximo Sprint e de que forma o trabalho necessário para isso deve ser
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realizado. Possui um time-box, intervalo de tempo para realização de uma atividade,
com no máximo oito horas para um Sprint de um mês de duração e para Sprints
menores a reunião é proporcional a duração do Sprint. Nesta reunião deve-se
responder a três perguntas: qual é o objetivo deste Sprint? O que será entregue
como incremento no final do Sprint? Como o trabalho será realizado para entregar
esse incremento?
•

Reunião Diária: é utilizada para inspecionar o progresso em relação ao objetivo do
Sprint e se o progresso do Sprint está sendo efetivo. É realizada diariamente, tem
um time-boxe de 15 minutos para inspecionar o que foi feito desde a última reunião
diária e prever o trabalho que será realizado até a próxima reunião diária. Também é
discutido se existe algum impedimento que dificulte o atingimento da meta do Sprint.

•

Reunião de Revisão: É realizado no final do Sprint para inspecionar o incremento e
adaptar o backlog do produto se necessário objetivando otimizar valor. Possui um
time-box com no máximo quatro horas para um Sprint de um mês de duração e para
Sprints menores a reunião é proporcional a duração do Sprint.

•

Reunião de retrospectiva: Ocorre após a reunião de revisão e tem como finalidade
inspecionar o próprio time em relação às pessoas, aos relacionamentos, aos
processos e às ferramentas e criar um plano para melhorias a serem aplicadas no
próximo Sprint. Possui um time-box com no máximo três horas para um Sprint de um
mês de duração e para Sprints menores a reunião é proporcional a duração do
Sprint.

Todos esses eventos serão mantidos neste trabalho para não descaracterizar o
framework Scrum.

2.2.3

Artefatos do Scrum

Segundo Schwaber e Sutherland (2016), os artefatos definidos no Scrum são
especificamente projetados para maximizar a transparência das informações chave de modo
que todos tenham o mesmo entendimento dos artefatos e são definidos a seguir:
•

Backlog do Produto: é uma lista ordenada com todas as características, funções,
requisitos, melhorias e correções que formam as mudanças que devem ser feitas no
produto nas futuras versões. É a única origem dos requisitos para qualquer mudança
a ser feita no produto e é dinâmico, podendo ser modificado de acordo com a
evolução do produto. Ele pode ser representado de várias maneiras: como em um
quadro físico, uma ferramenta de mercado como Jira, TFS ou Trello, por exemplo, e
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até mesmo uma planilha Excel, mas precisa estar visível para todos os envolvidos
com o produto. Os atributos normalmente utilizados são: descrição, ordem,
estimativa e valor. Os requisitos normalmente são descritos no formato de histórias
de usuário. O termo história foi utilizado pois de acordo com o dicionário Aurélio,
Buarque (2010), o termo estória está em desuso. Histórias de usuário é uma prática
originada no método Extreme Programming (Programação Extrema) de Beck (1999)
e muito utilizadas em times ágeis, incluindo os que usam o Scrum. Leffingwell (2011)
as descreve como sendo uma breve descrição de uma intenção que informa algo
que o sistema necessita fazer para o usuário. Ele afirma que o uso de histórias de
usuário serve para ajudar a definição do escopo da iteração e servir de guia para a
implementação. Cohn (2004) sugere como as histórias de usuários devem ser
detalhando como devem ser criadas de forma a serem Independentes, Negociáveis,
Agregadoras de Valor, Estimáveis, Pequenas e Testáveis. Múltiplos times Scrum
podem atuar num mesmo produto e, consequentemente, compartilhar um mesmo
Product Backlog. O Product Owner e o time de desenvolvimento precisam refinar o
Product Backlog adicionando e revisando detalhes, estimativas e ordens a seus
itens. Esta atividade normalmente não consome mais do que 10% da capacidade do
Time de Desenvolvimento. Porém, os itens do backlog podem ser atualizados a
qualquer momento pelo Product Owner. Os itens com maior priorização da lista
definem as funcionalidades com maior expectativa de realização. Desta forma, os
itens no topo devem conter mais clareza e detalhes do que os itens do final da lista.
O time de desenvolvimento é responsável por todas as estimativas, e pode ter o
apoio do Product Owner para melhor esclarecimento sobre as necessidades de
negócio.
•

Artefato para Monitorando o Progresso a Caminho do Objetivo: o total do trabalho
restante para alcançar o objetivo precisa ser monitorado pelo Product Owner e esta
informação deve ser transparente para todas as partes interessadas. Várias práticas
como burndown, burnup de estimativa tem sido utilizada para prever o progresso,
entretanto não substituem a importância do empirismo já que, em ambientes
complexos, o que acontecerá é desconhecido.

•

Backlog do Sprint: é um conjunto de itens do Backlog do Produto selecionados para
o Sprint, assim como o plano para entregar o incremento do produto e atingir o
objetivo do Sprint. O Backlog do Sprint torna visível todo o trabalho que o time de
desenvolvimento identifica como necessário para atingir o objetivo do Sprint. O time
de desenvolvimento modifica o Backlog do Sprint ao longo de todo o Sprint,
conforme o trabalho é realizado ou completado, a estimativa do trabalho restante é
atualizada e quando elementos são considerados desnecessários, eles são
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removidos. Apenas o time de desenvolvimento pode modificar o Backlog do Sprint
durante o Sprint. O Backlog do Sprint é a imagem em tempo real do trabalho que o
time de desenvolvimento planeja completar durante o Sprint, e pertence
exclusivamente ao Time de Desenvolvimento.
•

Monitorando o Progresso do Sprint: o Time de Desenvolvimento monitora o total do
trabalho a ser realizado pelo menos a cada Reunião Diária e projeta a probabilidade
de alcançar o objetivo do Sprint, podendo assim gerenciar o seu progresso.

•

Incremento: é a soma de todos os itens do Backlog do Produto completados durante
o Sprint com o valor dos incrementos dos Sprints anteriores. Ao final do Sprint o
incremento deve estar em condição de ser utilizável

2.2.4

Estimativas no Scrum

Como técnica de estimativa para levantamento da capacidade produtiva do time
durante uma iteração e apoiar a construção de histórias de usuários, times ágeis costumam
utilizar o Planning Poker. Para Haugen (2006), esta técnica promove com que todos os
desenvolvedores estimem uma dada história de usuário de forma independente,
conversando sobre os motivos de suas estimativas, chegando assim, após algumas
rodadas, a um denominador comum
Outro aspecto a ser considerado é o da estimativa, para fins de levantamento de
quanto o time é capaz de produzir durante uma iteração. A estimativa comumente apoia-se
em histórias de usuário. Como técnica de estimativa, Métodos Ágeis normalmente fazem
uso de Planning Poker. Para Haugen (2006), esta técnica faz com que todos os
desenvolvedores estimem uma dada história do usuário de forma independente, e então
discutam suas estimativas, chegando assim após algumas rodadas a uma estimativa
comum. Ele concluiu que a estimativa de histórias de usuário pela prática de Planning Poker
é melhor do que uma estimativa não estruturada, desde que exista experiência prévia na
tecnologia e funcionalidade envolvidas. Pontos de história são baseados em medidas
relativas, por comparação de uma história com uma história padrão previamente estimada.
Este trabalho, terá a estimativa de pontos baseado na escala de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21, 34 que é largamente utilizada por times que adotam o Scrum.
Umas das ferramentas bastante disseminadas em projetos de software que utilizam
abordagem ágil são os gráficos de burndown. A finalidade deles é dar a visibilidade da
produtividade do time durante a iteração. Estes gráficos refletem o número total de pontos
faltantes para finalização do Sprint e provê a situação real do Sprint. Eles devem ser
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construídos durante a reunião de planejamento e atualizados ao longo do Sprint. Sliger e
Broderick (2009) afirmam que estes gráficos ajudam a visualizar a tendência e o
desempenho da equipe, já que, à medida que o Sprint está acontecendo, estes gráficos
devem ser atualizados com a curva real. A Figura 3 representa um exemplo deste tipo de
gráfico. Este trabalho utilizará os gráficos de burndown para observar o andamento do Sprint
e se no caso de algum atraso, ele estar ligado a algum risco identificado do projeto.

Figura 3 – Gráfico de Burndown

Fonte: Press (2015)

2.3 Gestão de riscos

Segundo OGC – Office of Government Commerce (2009) e a norma ISO 31000
(2009), risco é um evento incerto ou um conjunto de eventos que, se ocorrerem, terão um
efeito no atingimento dos objetivos. Para a ISO 31000 (2009), estes objetivos podem ter
aspectos diferentes (metas financeiras, de saúde e segurança e ambientais) e podem
aplicar–se em níveis diferentes da organização (estratégico, toda a organização, de projeto,
de produto e de processo).
De acordo com OGC (2009), o risco consiste em uma combinação da probabilidade
de uma ameaça ou oportunidade percebida e da magnitude do seu impacto nos objetivos. A
ameaça é usada para descrever um evento incerto que poderia ter um impacto negativo nos
objetivos e a oportunidade é usada para descrever um evento incerto que possa ter um
impacto favorável nos objetivos.
Segundo Dinsmore e Cabanis-brewino (2009), os riscos podem estar associados a
fatores externos tais como: condições econômicas, incerteza políticas, clima, geografia ou
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opinião pública. Assim, é necessária a realização de uma discussão detalhada de risco,
envolvendo fatores internos e externos a organização.
A ISO 31000 (2009) define gestão de riscos como atividades coordenadas para
dirigir e controlar uma organização no que se refere aos riscos. De acordo com OGC (2009),
as atividades realizadas na gestão de risco são: identificação e avaliação de riscos e, em
seguida, planejamento e implementação de respostas ao risco. Segundo PMI (2013), a
gestão de riscos contempla aos processos de planejamento, identificação, analise,
planejamento de respostas e controle de riscos. A ISO 31000 (2009) define o processo de
gestão de riscos como aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas de
gestão para as atividades de comunicação, consulta, estabelecimento do contexto,
identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e análise crítica dos riscos.
Para OGC (2009) e ISO 31000 (2009) a gestão de riscos deve ser sistemática e não
baseada no acaso para assim obter resultados conscientes e confiáveis. O objetivo é apoiar
uma melhor tomada de decisões por meio de uma boa compreensão dos riscos – suas
causas, probabilidade, impacto, tempo e a escolha das respostas a eles e sua gestão deve
ser uma atividade contínua. A ISO 31000 (2009) afirma que gestão de riscos auxilia os
responsáveis por tomar de decisão a fazer escolhas conscientes, priorizar ações e distinguir
entre formas alternativas de ação.
Segundo a ISO 31000 (2009), a gestão de risco pode trazer os seguintes benefícios
para as organizações:
•

Aumentar a probabilidade de atingir os objetivos e a resiliência da organização;

•

Atender às normas internacionais e requisitos legais e regulatórios pertinentes;

•

Melhorar a identificação de oportunidades e ameaças;

•

Encorajar uma gestão proativa, estar alerta para a necessidade de identificar e
tratar os riscos na organização;

•

Melhorar os controles, a governança e estabelecer uma base confiável para a
tomada de decisão e o planejamento;

•

Melhorar o reporte das informações financeiras;

•

Melhorar a eficácia e a eficiência operacional e a confiança das partes
interessadas;

•

Melhorar a prevenção de perdas e a gestão de incidentes;

•

Alocar e utilizar eficazmente os recursos para o tratamento de riscos.

2.4 Gestão de Riscos em projetos
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Para OGC (2009), a gestão de riscos em projetos é necessária uma vez que os
projetos são facilitadores da mudança e a mudança introduz a incerteza e, portanto, o
risco. Kerzner (2016) afirma que todos os projetos têm riscos que podem afetar custos,
cronogramas e integridade técnica como funcionalidade e confiabilidade. Ele também
afirma que uma organização deve balancear seus projetos entre projetos de alto e baixo
risco, pois projetos de alto risco precisam ser acompanhados de perto e exigem uma
análise completa para determinar e decidir sobre as estratégias de mitigação dos riscos
apropriadas. Segundo PMI (2013), a gestão de riscos do projeto tem como objetivo
aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e o
impacto dos eventos negativos ao projeto.
Em virtude da natureza exclusiva dos projetos, podem ocorrer incertezas ou
diferenças quanto aos produtos, serviços ou resultados criados pelo projeto. Por este
motivo é muito importante realizar a gestão de riscos nos projetos PMI (2013). Para
Huang e Han (2008) é importante quantificar os riscos e avaliar a probabilidade de sua
ocorrência e o seu possível impacto no projeto sendo eles positivos ou negativos.
Teller (2013) concluiu, em seus estudos com 176 empresas que o aumento da
qualidade do gerenciamento de riscos estabelece as bases para uma gestão eficiente de
portfólio de projetos melhorando o alinhamento dos projetos à estratégia da empresa e
fornecendo maior visibilidade para a alta administração. Ahlemann, Teuteberg e Vogelsang
(2009) verificaram em seus estudos que processos bem definidos resultam em uma melhor
qualidade do processo facilitando a identificação e análise de novos riscos.
Segundo Serpella et al. (2014), a abordagem de gestão de riscos exige um método
adequado e sistemático para garantir o sucesso do projeto. Outro fator que contribui para a
boa gestão de riscos é o conhecimento e experiência do gestor. Além disso, ele verifica que
a ausência de uma gestão de riscos no projeto tem consequências negativas para o projeto,
pois a falta de um plano de contingência e de medidas preventivas que possam responder
aos riscos no momento da sua ocorrência. A Figura 4 representa o diagrama do fluxo dos
dados do processo planejar o gerenciamento dos riscos proposto por PMI (2013).
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Figura 4: Diagrama de Fluxo dos dados do processo planejar o gerenciamento dos riscos

Fonte: PMI (2013)
A Tabela 1 apresenta as seis etapas da gestão de riscos, exemplificadas na Figura 4,
de acordo com PMI (2013) e OGC (2009). As cinco primeiras etapas: planejar o
gerenciamento dos riscos, identificar os riscos, realizar a análise qualitativa dos riscos,
realizar a análise quantitativa dos riscos e planejar as respostas aos riscos correspondem a
fase de planejamento. Já a última etapa, controlar os riscos, corresponde a fase de
monitoramento, segundo o ciclo de vida do projeto apresentado pelo PMI (2013). OGC
(2009) recomenda um procedimento de gerenciamento de risco que compreende as
seguintes cinco etapas: Identificar (contexto e riscos), avaliar (ou seja, estimar e avaliar),
planejar, implementar e comunicar. Assim OGC (2009) e PMI (2013) possuem abordagens
similares, entretanto a etapa de comunicação não é tratada por PMI (2013) e por isso foi
incluída na Tabela 1 deste trabalho. Segundo Neves et al. (2014), as etapas apresentadas
na Tabela 1 são similares às etapas das demais abordagens de gestão de riscos, havendo
um consenso entre as principais atividades que compõe este processo.
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Tabela 1 – Modelo de Gerenciamento de Riscos
Atividades
Planejar
gerenciamento
dos riscos

Identificar
riscos

o

os

Descrição
Ferramentas
Definir como serão conduzidas Técnicas analíticas, Opinião
as atividades de gerenciamento especializada e Reuniões.
dos riscos de um projeto.

Determinar os riscos que podem
afetar o projeto e documentação
das suas características.

Priorizar os riscos para análise ou
Realizar a análise ação posterior por meio da
qualitativa dos riscos avaliação e combinação de sua
probabilidade de ocorrência e
impacto.
Realizar a análise
quantitativa
dos
riscos

Analisar numericamente o efeito
dos riscos identificados nos
objetivos gerais do projeto.

Desenvolver opções e ações
Planejar
as para aumentar as oportunidades
respostas aos riscos e reduzir as ameaças aos
objetivos do projeto.

Revisões
de
documentação,
Técnicas
de
coleta
de
informações, Análise de listas de
verificação, Análise de premissas,
Técnicas de diagramas, Análise
de
forças,
fraquezas,
Oportunidades
e
ameaças
(SWOT), Opinião especializada.
Avaliação de probabilidade e
impacto dos riscos, Matriz de
probabilidade e impacto, Avaliação
de qualidade dos dados sobre
riscos, Categorização de riscos,
Avaliação da urgência dos riscos,
Opinião especializada.
Técnicas de coleta e apresentação
de dados, Técnicas de modelagem
e análise quantitativa dos riscos,
Opinião especializada.
Estratégias para riscos negativos
ou ameaças, Estratégias para
riscos positivos ou oportunidades,
Estratégias de respostas de
contingência,
Opinião
especializada.

Implementar planos de respostas
aos riscos, acompanhar os riscos Reavaliação
de
riscos,
identificados, monitorar os riscos Auditorias de riscos, Análise de
Controlar os riscos residuais, identificar os novos variação e tendências, Medição
riscos e avaliar a eficácia do de desempenho técnico, Análise
processo de gerenciamento dos de reservas, Reuniões.
riscos durante todo o projeto.
Comunicar os riscos Garantir que as informações
Utilização de relatórios de pontos de
relacionadas às ameaças e
verificação, relatórios de destaque,
oportunidades enfrentadas pelo
relatórios de fase final, relatórios de
projeto sejam comunicadas tanto
final de projeto, boletins, quadros de
no projeto quanto externamente
avisos, painéis e discussões.
para as partes interessadas.
Fonte: adaptado de PMI (2013) e OGC (2009)

Segundo o PMI (2013), os riscos do projeto podem ser categorizados de acordo com
as fontes de risco. Por exemplo, usando a EAR, estrutura analítica dos riscos, como
exemplificado na Figura 5, por área afetada do projeto ou outras categorias úteis (por
exemplo, fase do projeto) para determinar as áreas do projeto mais expostas aos efeitos da
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incerteza. Além disso, os riscos podem ser categorizados também por causas principais
comuns.
Figura 5 – Exemplo de uma Estrutura Analítica dos Riscos (EAR)

Fonte: PMI (2013)

Cada risco identificado no projeto deve ter um proprietário. Segundo OGC (2009) e
ISO 31000 (2009), o proprietário do risco é um indivíduo designado que é responsável pela
gestão, monitoramento e controle de todos os aspectos de um risco particular que lhes é
atribuído, incluindo a implementação das respostas selecionadas às ameaças ou para
maximizar as oportunidades. Também existe o responsável pelo risco que é a pessoa
designada a realizar uma resposta ou ação de risco para responder a um risco ou conjunto
de riscos específicos. Eles apoiam e seguem as diretrizes do proprietário do risco. Em
muitos casos, o proprietário do risco e o responsável pelo risco provavelmente serão a
mesma pessoa. O proprietário do risco deve ser a pessoa mais capaz de gerenciar o risco.
A alocação de muitos riscos para qualquer indivíduo deve ser evitada (OGC, 2009).
Segundo Kerzner (2011), um risco possui dois componentes principais para um
determinado evento: a probabilidade de ocorrência deste evento e o impacto (ou
consequência) da ocorrência deste evento. De acordo com a Tabela 1, existe a matriz de
probabilidade e impacto para realizar a análise qualitativa de riscos. Além disso, os riscos
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podem ser priorizados para uma posterior análise quantitativa, de acordo com PMI (2013) e
OGC (2009). Esta matriz, exemplificada na Figura 6, tem a finalidade de especificar as
combinações de probabilidade e impacto para classificação dos riscos de acordo com a
prioridade: baixa, moderada ou alta. A área cinza escuro representa alto risco, a área de
cinza médio representa baixo risco, e a área cinza claro representa risco moderado. Cada
risco é classificado de acordo com a sua probabilidade de ocorrência e impacto em um
objetivo, se ele realmente ocorrer.
Figura 6 – Matriz de Probabilidade e Impacto

Fonte: PMI (2013)

Existem estratégias que devem ser escolhidas para responder à probabilidade e
impacto do risco nos objetivos gerais do projeto conforme descritos nas Tabelas 2 e 3.
Segundo PMI (2013), existem três estratégias que lidam com ameaças ou riscos que podem
ter impactos negativos nos objetivos do projeto: prevenir, transferir e mitigar, que estão
descritas na Tabela 2. Também pode existir uma quarta estratégia, aceitar, que é usada
tanto para riscos negativos ou ameaças quanto para riscos positivos ou oportunidades. As
estratégias de prevenir e mitigar são geralmente utilizadas para riscos críticos com alto
impacto, enquanto as estratégias de transferência e aceitação são geralmente usadas para
ameaças menos críticas e com impacto geral baixo. Já para OGC (2009) existem seis
estratégias de respostas as ameaças: evitar, reduzir, retroceder, transferir, compartilhar e
aceitar, que estão descritos na Tabela 3.

38

Tabela 2 – Estratégias de respostas aos riscos segundo PMI (2013)

Estratégia

Tipo

Prevenir
Transferir
Ameaças

Mitigar

Aceitar

Descrição
É a estratégia em que a equipe do projeto atua para eliminar
a ameaça ou então proteger o projeto contra o seu impacto.
É uma estratégia em que a equipe do projeto transfere o
impacto de uma ameaça assim como a responsabilidade de
respostas aos riscos para terceiros, mas esta transferência
não elimina a ocorrência do risco.
É a estratégia em que a equipe do projeto atua para reduzir
a probabilidade de ocorrência, ou impacto do risco dentro de
limites aceitáveis no contexto em questão.
É uma estratégia de resposta em que a equipe do projeto
decide reconhecer a existência do risco e não atuar, a
menos que o risco aconteça. Essa estratégia é adotada
quando não é possível abordar um risco específico de com
as outras estratégias ou não é viável economicamente

Pode ser selecionada quando a organização deseja garantir
que a oportunidade seja concretizada. O resultado esperado
Explorar
é eliminar a incerteza associada com o risco positivo,
garantindo que a oportunidade aconteça.
Envolve a alocação integral ou parcial da responsabilidade
Compartilhar da oportunidade a um terceiro que tenha maior capacidade
de explorar a oportunidade em benefício do projeto
Oportunidades
É utilizada para aumentar a probabilidade e/ou os impactos
positivos de uma oportunidade. Ela visa identificar e
Melhorar
maximizar os impulsionadores desses riscos de impacto
positivo
Estar disposto a aproveitá-la caso ela ocorra, mas não
Aceitar
aproveitar ativamente dela.
Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 3 – Estratégias de respostas aos riscos segundo OGC (2009)

Tipo de risco

Estratégia
Evitar

Ameaças

Reduzir

Retroceder

Descrição
Mudança de algum aspecto do projeto, ou seja, o escopo,
a rota de abastecimento, o fornecedor ou a sequência de
atividades, para que a ameaça já não possa ter impacto
ou não aconteça mais.
Ações proativas tomadas para:
Reduzir a probabilidade de ocorrência do evento,
executando alguma forma de controle.
Reduzir o impacto do evento se ocorrer.
Plano de ações de contorno que podem ser feitas se o
risco ocorrer e se tornar um problema. Essas ações
ajudariam a reduzir o impacto da ameaça. Esta é uma
forma reativa de reduzir a resposta, que não tem impacto
sobre a probabilidade.
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Transferir

Um terceiro assume a responsabilidade por algum
impacto financeiro da ameaça. Esta é uma forma de
reduzir a resposta que reduz somente o impacto
financeiro da ameaça
Compartilhar é muito comum em projetos em ambiente

Compartilhar cliente/fornecedor, onde ambas as partes compartilham a
perda, se os custos forem excedidos.

Aceitar

Explorar

Compartilhar

Oportunidades

Melhorar

Rejeitar

Uma decisão consciente é tomada para manter a ameaça,
considerando que é mais econômico aceitar do que tentar
uma ação de resposta a ameaças. Entretanto a ameaça
deve continuar sendo monitorada para garantir que ela
permaneça tolerável.
Aproveitar a oportunidade para garantir que ela aconteça
e que o impacto seja realizado.
Compartilhar é muito comum em projetos em ambiente
cliente/fornecedor, onde ambas as partes compartilham o
ganho se os custos forem menores que os custos
planejados.
Ações proativas tomadas para:
Melhorar a probabilidade de ocorrência do evento.
Melhorar o impacto do evento se ocorre.
Uma decisão consciente é tomada para não explorar ou
aumentar a oportunidade, decidindo que é mais
econômico não tentar uma ação de resposta a
oportunidade. A oportunidade deve continuar a ser
monitorada.
Fonte: Elaborado pelo autor

Para o PMI (2013), os riscos positivos ou oportunidades que podem ter impactos no
projeto podem ser tratados utilizando-se de quatro estratégias que são: explorar,
compartilhar, melhorar e aceitar. Estas estratégias estão descritas na Tabela 2. OGC (2009)
descreve estas estratégias como: explorar, compartilhar, melhorar e rejeitar, descritas na
Tabela 3.

2.5 Gestão de Riscos em projetos de software

Boehm e Ross (1989a) são considerados pioneiros na aplicação de gerenciamento
de riscos em engenharia de software. Ele propôs uma estrutura de gerenciamento de risco
de software focada na análise de risco. A atividade de análise de risco em seu trabalho é
definida como cálculo de exposição de risco, que é definido como a multiplicação entre
probabilidade de risco versus perda ou impacto de risco. Esta análise foi usada para a
priorização de riscos.
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Charette (2005) verificou em seus estudos que um dos motivos de insucesso em
projetos de software é justamente a inexistência de gestão de riscos aplicada nos
mesmos. De acordo com Dey, Kinch e Ogunlana (2007), os projetos de software falham
porque os riscos não são gerenciados sistematicamente ou ainda, porque a avaliação dos
riscos técnicos é priorizada em detrimento dos riscos de mercado e financeiros, vitais para
o sucesso do desenvolvimento de software.
Boehm e Ross (1989b) argumentam que existem duas classes de riscos de
projetos de software: genéricos comuns a todos os projetos e os específicos do projeto,
sendo que as listas de verificação abrangem somente os genéricos. Para Bannerman
(2008), a avaliação de risco com base nas listas de verificação pode ser tendenciosa e/ou
de alcance limitado. Alguns trabalhos utilizaram métricas para riscos técnicos usando o
conceito de teste baseado em risco (SOUZA et al., 2009) e (AMLAND, 2000). O objetivo
das métricas é indicar informações sobre controle de casos de teste por meio da análise
de risco e monitoramento de requisitos do sistema. No entanto, essas métricas não são
propostas como uma ferramenta para o gerenciamento de riscos de projetos, uma vez
que apresentam apenas a visão de produção baseada em requisitos de sistema,
arquitetura e análise de codificação não apresentando visões referentes a custos e tempo,
por exemplo.
Singh e Dey (2017) afirmam que gerenciamento de projeto de software não é tão
determinista em situações de enfrentamento de incertezas devido ao ambiente externo,
complexidade técnica e questões organizacionais. Eles estudaram o conceito de risco de
contexto social e seu impacto ou risco de gerenciamento de projetos e, eventualmente, no
desempenho do projeto. Os autores concluíram que a medida que o risco do contexto
social aumenta devido ao desacordo entre o cliente e a equipe de desenvolvimento, o
risco de gerenciamento do projeto determinado pelo requisito e risco de gerenciamento
também aumenta. Assim, para diminuir o impacto negativo no desempenho do projeto, os
riscos do contexto social também precisam ser gerenciados. Do ponto de vista gerencial,
esses riscos precisam ser gerenciados pela implementação de processos que irão
aumentar a coesão entre as pessoas. Segundo os autores, há uma necessidade de se
concentrar em “soft skills” também, utilizando-se de treinamento da equipe do projeto em
liderança, motivação, comunicação interpessoal, dinâmicas de grupo para aumentar o
envolvimento do cliente e assim contribuir para requisitos estáveis, levando a melhores
resultados do projeto.
Júnior e Chaves (2014) identificaram riscos em projetos de tecnologia da
informação com equipes locais por meio de entrevistas com gerentes de projeto de
empresas de diversos setores. Eles concluíram que os seguintes riscos são os mais
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comuns a este tipo de projeto: ambiente volátil, falta de competência na gestão de
projetos, falta de competência técnica, problema de artefatos técnicos de terceiros, falha
na identificação das necessidades técnicas de infraestrutura, falta de apoio dos usuários,
mudanças organizacionais simultâneas e processos indefinidos.
Verner et al. (2014) realizaram uma revisão sistemática para determinar se os
estudos encontrados na literatura fornecem conselhos adequados sobre risco e mitigação
de risco e assim prover orientações adequadas para organizações envolvidas com
desenvolvimento de software globais. O resultado obtido foi a extração de 85 riscos e 77
itens de aconselhamento de mitigação de risco. Estes riscos foram categorizados em
quatro grandes tópicos: fundamentação de terceirização, desenvolvimento de software,
recursos humanos e gerenciamento de projetos. Entretanto, muitas das descrições da
estratégia de risco e mitigação foram mal formuladas. A maioria desses conselhos é uma
sugestão de alto nível para que se faça alguma coisa, mas há poucos detalhes sobre
como implementá-lo. Em geral, o apoio empírico para a maioria dos riscos é baixo, e a
qualidade da evidência na maioria dos estudos é indefinida. A maioria dos trabalhos
revisados não discutiu o negócio e não abordou conselhos práticos sobre como poderia
ser realizado o tratamento dos riscos. Além disso, os riscos e os conselhos relatados não
consideraram o ciclo de vida do projeto onde ações de prevenção de risco tomadas em
um estágio inicial podem reduzir a probabilidade de riscos subsequentes. O estudo
conclui que é necessário compreender a importância relativa dos riscos em conjunto com
seu contexto, incluindo o modelo de negócios empregado e o estágio do ciclo de vida do
projeto, juntamente com as ações de gerenciamento anteriores que podem ter sido
tomadas.
Dos Santos et al. (2014) realizaram um estudo em que encontraram fatores de
risco nas alianças entre empresas em projeto de tecnologia da informação. Os principais
fatores de risco identificados foram: falta de planejamento da aliança, falta de negociação
entre parceiros, falta de comprometimento dos parceiros e falta de apoio institucional.
Assim, este trabalho levará em consideração estes estudos que serão utilizados
nos itens selecionados para observação do estudo de caso desta dissertação.

2.6 Gestão de riscos em projetos Scrum

Na revisão de literatura, o critério utilizado para escolha das publicações que
tratavam sobre gestão de riscos m projetos que utilizam Scrum foi: (i) publicações de
máximo 5 anos, (ii) artigos que continham as palavras Scrum , Riscos e Gestão de Projetos
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nos idiomas português e inglês. Foram descartados artigos cujo conteúdo não contribuísse
para o objetivo deste trabalho. Dentre estes estudos, foram selecionados os estudos
contidos na tabela 4 que serviram de base teórica para este trabalho.
Segundo entrevistas realizadas nos estudos de Gold (2015), a aplicação das
seguintes etapas de gestão de riscos: identificação de risco, avaliação do risco, resposta ao
risco, avaliação e monitoramento do risco tiveram resultados positivos nos projetos que
utilizam o framework Scrum, pois melhoraram a entrega no que diz respeito aos fatores
críticos de sucesso de tempo, custo e qualidade. Ele ressalta que, embora o Scrum seja
orientado a riscos devido à sua natureza ágil, a aplicação de um processo de gestão de
riscos reforça ainda mais o Scrum. Além disso, Gold (2015) concluiu que as reuniões do
Scrum podem ser complementadas de modo a assegurar que a gestão de riscos seja
monitorada durante todo o ciclo de vida do processo de desenvolvimento do projeto. Além
disso, os entrevistados que participaram desta pesquisa sugerem que as práticas de
gerenciamento de riscos devem ser levadas mais a sério e as equipes Scrum devem focar
esse aspecto do projeto de forma mais consistente, uma vez que consideram que a gestão
eficaz do risco melhora e equilibra o método Scrum. Ele verificou que os membros dos times
Scrum tem dificuldade de expressar os fatores de risco de seus projetos acarretando em:
•

Incapacidade de tomar decisões com conhecimento de risco e retorno;

•

Incapacidade de estabelecer abordagens adequadas de resposta ao risco em
relação ao nível de risco do projeto;

•

Ausência de supervisão do monitoramento de riscos resultando em gerenciamento
de riscos ineficazes ou incompetentes;

•

Falta de conhecimento adequado sobre quando realizar os processos de risco.
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Tabela 4 – Trabalhos sobre gestão de riscos e Scrum
Da Silva Pontes
e Neto (2014)

Realizaram estudos de caso para analisar os riscos associados ao uso
dos Métodos Ágeis em projetos de desenvolvimento de software.
Desenvolveu um estudo empírico visando identificar como os riscos
Rech (2014)
mais comuns encontrados na literatura de gerenciamento de projetos de
desenvolvimento de software são tratados no Scrum.
De Oliveira,
Identificaram em sua pesquisa duas causas de riscos na adoção de
Gomes e De
práticas ágeis: engajamento de clientes e a experiência e o
Lima. (2014)
conhecimento com práticas ágeis.
Propuseram métodos para abordar a gestão de risco em projetos que
Barbosa (2014)
utilizam Métodos Ágeis em equipes distribuídas.
Propuseram a inclusão de um componente denominado registro de
Alharbi e Qureshi
riscos durante as reuniões de revisão do Sprint para tornar o Scrum
(2014)
compatível com o CMMI.
Realizaram entrevistas com gerentes de projetos experientes que
Siddique e
utilizavam Métodos Ágeis, e verificaram que, segundo eles, a aplicação
Hussein (2014)
de etapas de gestão de riscos, tais como, identificação de risco,
avaliação do risco, resposta ao risco e monitoramento do risco tiveram
Gold (2015)
uma grande influência positiva sobre os resultados de projetos que
utilizam o framework Scrum melhorando a execução do projeto.
Ancveire et al.
(2015)
Criaram um modelo para superar as limitações do Scrum na atividade
Andrat e Jaswail de analisar um risco.
(2015)
Tomanek e
Propuseram um modelo conceitual para gestão de riscos que integra as
Juriek (2015)
práticas de gestão de riscos do PRINCE 2 ao framework Scrum.
Realizou um estudo comparativo e encontrou como desvantagens de
Albadarneh,
não se utilizar gestão de riscos no Scrum: dificuldades em lidar com
Albadarneh e
altos ricos, mitigar riscos de investimentos e riscos referentes a
Qusef (2015)
trabalhos em times distribuídos.
Monteiro et al.
(2015)
Fizeram uma abordagem para priorizar fatores de risco no
Agrawal, Singh e desenvolvimento de softwares ágeis.
Sharma (2016)
Realizaram uma pesquisa com abordagem qualitativa para analisar
como o gerenciamento de riscos é realizado em projetos de software
Tavares, Da
Scrum. Eles concluíram que o gerenciamento de riscos deve ser
Silva e De Souza aplicado continuamente em um loop de feedback, não devem ter um
(2017)
alto nível de planejamento formal e que é recomendado utilizar
diferentes práticas de gerenciamento de riscos de acordo com artefatos,
eventos e papéis no Scrum.
Fonte: elaborado pelo autor

Barbosa (2014) propôs o framework RADS (acrônimo para “Risco, Ágil Distribuído,
Software") para a gestão de riscos em projetos que utilizam o Scrum
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Figura 7 – Representação gráfica do framework RADS

Fonte: Barbosa (2014)

Conforme representado na Figura 7, o RADS é iniciado com a área de gestão global
de riscos, que tem como objetivo consolidar e centralizar todos os riscos identificados
inicialmente pelas equipes distribuídas do projeto para divulgar as partes interessadas. Por
sua vez, na área de gestão de riscos em equipes distribuídas, visa-se realizar a identificação
dos riscos durante as iterações do projeto. Além disso, são contempladas a análise,
estratégias de respostas aos riscos e aplicação das estratégias de riscos para o projeto em
questão.

Na reunião de planejamento do Sprint são identificados os riscos, as partes

interessadas envolvidas, a priorização dos riscos e o planejamento de resposta aos riscos.
Na execução do Sprint, as estratégias de respostas aos riscos são realizadas pelas equipes
distribuídas. Na revisão do Sprint é realizado a revisão da lista de riscos pois novos riscos
podem surgir durante a execução do Sprint. Também é apresentado o plano de respostas
aos riscos informando se houve necessidade de execução do plano e atualização de
estratégias de respostas para novos riscos identificados na revisão do Sprint. Embora o
framework tenha embasamento teórico, na pesquisa realizada em seu trabalho com
profissionais da área de TI, 39% dos entrevistados afirmaram que é importante o
desenvolvimento de soluções acadêmicas para gerar opções de escolha para o mercado e
que o framework proposto precisa ser amadurecido em relação a sua aplicação no mercado.
A Tabela 5 mostra as atividades de gerenciamento de riscos distribuídas nos eventos do
Scrum. Embora o modelo contemple a gestão global de riscos, ele não avalia a possibilidade
de realizar atividades de gerenciamento de riscos nos eventos de reunião diária e
retrospectiva.
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Tabela 5 – Atividades de gerenciamento de risco nos eventos do Scrum segundo Barbosa
(2014)
Reunião do
Scrum
Reunião
do
Planejamento
Scrum
Diária
Revisão
Sprint
Retrospectiva

Ação de riscos
Identificação

Avaliação

Obrigatória

Obrigatória

Obrigatória

Obrigatória

Plano de
resposta

Aplicar
Resposta

Aprovação
do risco

Obrigatória

Obrigatória

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme ilustrado na Figura 8, Tomanek e Juricek (2015) propuseram um modelo
conceitual para gestão de riscos em projetos alinhando as técnicas de gerenciamento de
risco entre o modelo de gerenciamento de projetos PRINCE2 e o Scrum. Na reunião de
planejamento do Sprint são identificados os riscos que estão relacionados principalmente
com as histórias e funcionalidades de software que serão desenvolvidos no próximo Sprint.
Com base na técnica de priorização de risco-história, as histórias de alto risco devem ser
selecionadas e desenvolvidas primeiro. Todos os riscos relacionados as funcionalidades em
desenvolvimento devem ser adequadamente estimados e avaliados pela equipe de
desenvolvimento. Os atributos de risco mais utilizados são: exposição ao risco, ações de
mitigação, probabilidade, responsável e impacto financeiro. Os autores propõem uma
reunião de status semanal para a revisão dos riscos correntes do Sprint com os principais
envolvidos para discutirem sobre o progresso dos riscos críticos e os riscos com
proximidade de ocorrer. Como uma técnica adequada para rever a exposição ao risco do
Sprint total pode ser o gráfico de burndown. Na reunião de revisão do Sprint os riscos
relacionados ao desenvolvimento das funcionalidades do produto devem ser já mitigados e
fechados. Se alguns riscos não forem totalmente mitigados, então os riscos residuais devem
ser apresentados e aceitos. Também os novos

riscos

identificados durante o

desenvolvimento e não totalmente mitigados podem ser apresentados aqui e as ações de
mitigação planejadas. O relatório de destaque é usado para informar a alta gestão sobre o
progresso do projeto. As informações sobre os principais riscos devem ser parte deste
relatório.
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Figura 8 Integração de Gestão de Riscos entre Prince2 e Scrum

Fonte: Tomanek e Juricek (2015)

Tabela 6 – Atividades de gerenciamento de risco nos eventos do Scrum segundo Tomanek
e Juricek (2015)
Reunião do
Scrum
Reunião
do
Planejamento
Scrum
Diária
Revisão
Sprint
Retrospectiva

Ação de riscos
Identificação
Obrigatória
Opcional
Opcional

Avaliação
Obrigatória
Opcional
Opcional

Plano de
resposta

Aplicar
Resposta

Obrigatória
Opcional
Opcional

Opcional
Obrigatória
Obrigatória

Opcional

Opcional

Aprovação
do risco

Opcional

Fonte: Tomanek e Juricek (2015)
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A Tabela 6 descreve as tarefas obrigatórias ou opcionais relacionadas aos riscos que
são feitas durante as reuniões do Scrum. Durante a reunião de planejamento, é obrigatório
que os riscos sejam identificados, avaliados e a elaboração de um plano de respostas aos
riscos. Durante as reuniões diárias, de revisão e retrospectiva estas atividades são
opcionais e serão realizadas caso necessário. A atividade de aprovação do risco é realizada
durante a reunião de revisão e caso necessário durante a reunião de planejamento. Já a
aplicação das respostas aos riscos será realizada durante o andamento do Sprint e foi
representado na Tabela 6 pelo nome Sprint.
Ainda citando Tomanek e Juricek (2015), o modelo proposto por eles utiliza um dos
princípios do PRINCE2 que é gerenciar por exceção. Caso o limite de orçamento, tempo e
ou qualidade exigido seja excedido, o envolvimento da alta gestão será necessário para que
limites adicionais possam ser especificados para a equipe de desenvolvimento. Estes limites
podem ser definidos, por exemplo, para: número mínimo de histórias / características a ser
entregues no Sprint, desvio aceitável para o progresso do Sprint com base no gráfico de
burndown e também para a criticidade dos riscos identificados.
Alharbi e Qureshi (2014) propuseram a inclusão de um componente denominado
registro de riscos durante as reuniões de revisão do Sprint para tornar o Scrum compatível
com o CMMI. Os atributos dos riscos são:
1) descrição de risco contém uma breve descrição sobre o risco;
2) dados identificados causando um risco;
3) probabilidade de um risco em valor percentual (se o risco tiver uma alta
porcentagem de probabilidade significa alta atenção);
4) impacto no projeto (varia de 1 a 5);
5) maneira de resolver um risco;
6) alocar recursos para lidar com um risco;
7) status de um risco;
8) exposição;
9) prioridade alta (significa gerenciar primeiro).
Andrat e Jaswail (2015) propuseram um modelo de rede de riscos ágeis para auxiliar
na melhor compreensão do impacto de cada risco identificado. A Figura 9 indica uma matriz
de estrutura de risco. As colunas e linhas representam causas e efeitos, respectivamente.
Os elementos diagonais não são aplicáveis. Conforme mostrado na Figura 9, se R1 é a
causa, então R2, R3, R4 são os efeitos dele, por exemplo. O risco R6 tem o maior número
de efeitos, quatro, seguido por R1, R7 com três; R2, R5 com dois e R3, R4 com um efeito
cada. A Figura 10 exibe um modelo de rede de risco ágil proposto pelos autores, em que as
caixas indicam riscos diferentes e as setas denotam a interação entre os dois riscos, onde a
seta aponta para o efeito. Também fornece a relação entre os riscos prevalecentes e ajuda
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a identificar a ordem em que os riscos devem ser tratados de modo que múltiplos riscos
possam ser eliminados ou reduzidos simultaneamente.

Figura 9: Matriz de Estrutura dos Riscos

Fonte: Andrat e Jaswail (2015)
Figura 10: Modelo de Rede de Risco Ágil

Fonte: Andrat e Jaswail (2015)
Segundo Schwaber e Sutherland (2016), durante a reunião diária pode ocorrer a
identificação de impedimentos que devem ser tratados pelo Scrum Master. Menezes Jr,
Gusmão e Moura (2013) e Carvalho e Mello (2012) definem o impedimento como sendo um
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risco do projeto. Heikkilä Et al. (2015), Marçal et al. (2008), Jakobsen e Johnson (2008) e
Szalvay (2007) afirmam que há diferenças entre o conceito de impedimento e risco. Para
eles, o risco descreve um problema que poderá ou não ocorrer, enquanto que o
impedimento é definido como um problema que já ocorreu e que está causando impacto no
progresso do projeto. De acordo com Marçal et al. (2008), os riscos podem ser definidos
como possíveis impedimentos, sendo que a identificação de riscos no Scrum não ocorre de
forma sistemática. Segundo Szalvay (2007), o impedimento é definido como qualquer
ocorrência que previna algum membro da equipe Scrum de desenvolver o seu trabalho de
forma eficiente. Esta pesquisa utiliza a definição de impedimento proposta por Jakobsen e
Johnson (2008) e Szalvay (2007), como sendo um problema que já ocorreu e que está
impactando no progresso do projeto fazendo, portanto, distinção entre as definições de risco
e impedimento. Assim, para este trabalho será considerado a definição de riscos como
incertezas futuras que podem trazer impactos positivos ou negativos perante o projeto.
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3

MODELO CONCEITUAL

Gold (2015) recomenda que as etapas de gerenciamento de risco devam ser
aplicada de forma consistente e alinhada com padrões e abordagens do Scrum, para que
elas sejam eficazes. Monteiro (2017) concluiu em sua pesquisa que o gerenciamento de
riscos deve ser aplicado continuamente e que os projetos Scrum não devem ter um alto
nível de planejamento formal, mesmo para os de alto risco. A pesquisa também verificou
que o gerenciamento de riscos em Scrum é realizado de forma diferente da sua aplicação
em abordagens tradicionais. A Tabela 7 e Tabela 8 contêm os estudos encontrados no que
diz respeito à gestão de riscos em projetos que utilizam Scrum.
O Capítulo 2 apresentou um referencial teórico que embasam esta pesquisa no que
se refere ao Scrum. Foram analisadas literaturas relacionadas a Métodos Ágeis, enfatizando
o Scrum. Também foram apresentados os conceitos referentes à como a gestão de riscos é
tratada em projetos com gerenciamento de projetos tradicional, focando em projetos de
desenvolvimento de software e Scrum cujas principais atividades foram consolidadas na
Tabela 1.
Com base nestes estudos, elaborou-se um referencial teórico para pesquisa, onde se
considerou os principais elementos do método Scrum foram analisados assim como o
método para realização da gestão de riscos em projetos. Foram escolhidos os temas de
pesquisa descritos na tabela 9.
A partir destes temas foram elaboradas as afirmações para o questionário fechado
(apresentado no Anexo D deste documento). O referencial teórico com o tema, autores que
tratam o assunto e afirmações é apresentado na Tabela 10.
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Tabela 7 - Trabalhos que propõe métodos, modelos ou artefatos para realizar a
gestão de riscos em projetos que utilizam Scrum
Título

Autor

Trabalho

Um Framework para Gestão de

Barbosa

Propos métodos para abordar a gestão

Riscos em Projetos de

(2014)

de risco em projetos que utilizam

Desenvolvimento Distribuído de

Métodos

Ágeis

Software.

distribuídas.

equipes

Implementation of Risk

Alharbi e

Propuseram

Management with SCRUM to

Qureshi

componente denominado registro de

Achieve CMMI Requirements.

(2014)

riscos durante as reuniões de revisão
do

Sprint

a

em

para

inclusão

tornar

de

o

um

Scrum

compatível com o CMMI.
Software Delivery Risk

Ancveire et

Criaram um modelo para superar as

Management: Application of

al. (2015)

limitações do Scrum na atividade de

Bayesian Networks in Agile

analisar um risco.

Software Development.
An alternative approach for risk

Andrat e

assessment in Scrum.

Jaswail
(2015)

Project risk management model

Tomanek e

Propuseram um modelo

based on PRINCE2 and SCRUM

Juriek (2015)

para gestão de riscos que integra as

frameworks.

práticas

de

gestão

de

conceitual
riscos

do

PRINCE 2 ao framework Scrum.
Análise de riscos em

Monteiro et

Fizeram uma abordagem para priorizar

desenvolvimento de software ágil:

al. (2015)

fatores de risco no desenvolvimento de

estudo de caso na Administração

softwares ágeis.

Pública Federal
Prioritizing and optimizing risk factors

Agrawal,

in agile software development.

Singh e
Sharma (2016)

Fonte: elaborado pelo autor
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Tabela 8 - Trabalhos sobre gestão de riscos e Scrum
Análise de Riscos pelo
Uso de Métodos Ágeis
na Gestão de Projetos de
Desenvolvimento de
Software.

De Oliveira,
Gomes e
De Lima.
(2014)

Gerenciamento de riscos

Identificaram em sua pesquisa duas causas de riscos na
adoção de práticas ágeis: engajamento de clientes e a
experiência e o conhecimento com práticas ágeis.

Desenvolveu um estudo empírico visando identificar como

em projetos de

Rech

os riscos mais comuns encontrados na literatura de

desenvolvimento de

(2014)

gerenciamento

software com Scrum.

de

projetos

de

desenvolvimento

de

software são tratados no Scrum.

Contratação do
desenvolvimento ágil de
software na
administração pública
federal: riscos e ações

Da Silva

Realizaram estudos de caso para analisar os riscos

Pontes e

associados ao uso dos Métodos Ágeis em projetos de

Neto (2014) desenvolvimento de software.

mitigadoras
Practical insight about
risk management
process in agile software
projects in Norway.

Siddique e
Hussein
(2014)

A study of the Scrum

entrevistas

com

gerentes

de

projetos

experientes que utilizavam Métodos Ágeis, e verificaram
que, segundo eles, a aplicação de etapas de gestão de
riscos, tais como, identificação de risco, avaliação do risco,
resposta ao risco e monitoramento do risco tiveram uma

Using risk management
to balance agile methods:

Realizaram

Gold (2015)

grande influência positiva sobre os resultados de projetos
que utilizam o framework Scrum melhorando a execução
do projeto.

process.
Risk management in

Albadarneh,

Agile software

Albadarneh

development: A

e Qusef

comparative study.

(2015)

Realizou um estudo comparativo e encontrou como
desvantagens de não se utilizar gestão de riscos no Scrum
: dificuldades em lidar com altos ricos, mitigar riscos de
investimentos e riscos referentes a trabalhos em times
distribuídos.
Realizou uma pesquisa com abordagem qualitativa para
analisar como o gerenciamento de riscos é realizado em

Risk management
analysis in Scrum
software projects

Tavares,

projetos

de

software

Scrum

e

concluiu

que

o

Da Silva e

gerenciamento de riscos deve ser aplicado continuamente

De Souza

em um loop de feedback, não devem ter um alto nível de

(2017)

planejamento formal e que é recomendado utilizar
diferentes práticas de gerenciamento de riscos de acordo
com artefatos, eventos e papéis no Scrum.

Fonte: elaborado pelo autor
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Tabela 9 - Temas sobre gestão de riscos
Tema

Relevância

Planejamento da gestão dos

Definição de como será conduzido as atividades de que

riscos

gerenciamento dos riscos de um projeto.

Identificação de riscos

Identificação dos riscos que podem afetar o projeto e a documentação
das suas características.
Categorização dos riscos de acordo com as fontes de risco (por
exemplo, usando a EAR, estrutura analítica dos riscos), por área

Categorização dos riscos

afetada do projeto ou outras categorias úteis (por exemplo, fase do
projeto) para determinar as áreas do projeto mais expostas aos efeitos
da incerteza

Análise qualitativa dos riscos

Priorização dos riscos para análise ou ação posterior por meio da
avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto.
Realização da análise numérica dos efeitos dos riscos identificados

Análise quantitativa dos riscos

nos objetivos gerais do projeto, incluindo métricas para riscos técnicos
usando o conceito de teste baseado em risco.

Planejar as respostas aos

Desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades

riscos

e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.
Identificação de um proprietário para cada risco identificado no projeto.
Além disso, é aconselhado elaborar planos de respostas aos riscos,

Controlar os riscos

acompanhar os riscos identificados, monitorar os riscos residuais,
identificar os novos riscos e avaliar a eficácia do processo de
gerenciamento dos riscos durante todo o projeto.

Metodologia sistemática para

Elaboração de uma metodologia adequada e sistemática para a gestão

gestão de riscos

de riscos do projeto com o objetivo de garantir o sucesso do projeto
Comunicação dos riscos e a garantia que as informações relacionadas

Comunicar os riscos

às ameaças e oportunidades enfrentadas pelo projeto sejam
comunicadas tanto no projeto quanto externamente para as partes
interessadas.
Foco em "soft skills", utilizando-se de treinamento da equipe do projeto

Gestão de risco de contexto

em liderança, motivação, comunicação interpessoal, dinâmicas de

social

grupo para aumentar o envolvimento do cliente e assim contribuir para
requisitos estáveis, levando a melhores resultados do projeto.

Fonte: elaborado pelo autor
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Tabela 10 - Temas relevantes selecionados para observação (continua)
Tema
relevante

Planejamento
da gestão dos
riscos

Item selecionado para observação

Definir como serão conduzidas as atividades de
gerenciamento dos riscos de um projeto.

As ações de prevenção de risco tomadas em um
estágio inicial do projeto podem reduzir a
probabilidade de riscos subsequentes.

Identificação
de riscos

Determinar os riscos que podem afetar o projeto e
documentação das suas características.

Categorização
dos riscos

Os riscos do projeto podem ser categorizados de
acordo com as fontes de risco (por exemplo, usando
a EAR, estrutura analítica dos riscos), por área
afetada do projeto ou outras categorias úteis (por
exemplo, fase do projeto) para determinar as áreas
do projeto mais expostas aos efeitos da incerteza

Análise
qualitativa dos
riscos
Análise
quantitativa
dos riscos

Priorizar os riscos para análise ou ação posterior por
meio da avaliação e combinação de sua
probabilidade de ocorrência e impacto.
Analisar numericamente o efeito dos riscos
identificados nos objetivos gerais do projeto.
Alguns trabalhos utilizaram métricas para riscos
técnicos usando o conceito de teste baseado em
risco.

Fonte

Afirmação para ser avaliada

A definição de como será conduzida as atividades de gerenciamento dos riscos do projeto é
clara.
PMI (2013), OGC Existem ferramentas para realizar a gestão de riscos.
(2009) e Barbosa
Existe um plano de respostas aos riscos do projeto
(2014).
As pessoas envolvidas no projeto conhecem suas atribuições na gestão de riscos nos
projetos
Minha empresa só realiza a primeira reunião de planejamento do Sprint quando os riscos
Verner et al.
iniciais do projeto já foram identificados, detalhados, compartilhados e entendidos por todo
(2014)
time Scrum e partes interessadas do projeto.
PMI (2013),
Barbosa (2014),
Tomanek e
Juricek (2015) e
OGC (2009)

O time Scrum em conjunto com as partes interessadas identifica e detalha todos os riscos
antes do início do projeto.
Os riscos que podem afetar o projeto são identificados pelo menos durante os eventos de
planejamento do Sprint.
Os riscos do projeto são identificados, detalhados, compartilhados e entendidos por todo
time Scrum e partes interessadas do projeto.

(PMI,2013)

Os riscos do projeto são categorizados, de acordo com as fontes de risco, por área afetada
do projeto ou outras categorias úteis (por exemplo, fase do projeto) para determinar as
áreas do projeto mais expostas aos efeitos da incerteza.

Kerzner (2011),
PMI (2013) e
OGC (2009)
PMI (2013)

Os riscos identificados para o projeto são avaliados levando em consideração a
probabilidade de ocorrência e os possíveis impactos.
Existe um mecanismo para priorização dos riscos dos projetos.
Os riscos identificados nos projetos são analisados numericamente de acordo com os
objetivos do projeto.

Souza et al.
(2009) e Amland Utilizamos testes de software para avaliar os riscos técnicos dos projetos.
(2000)
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Tabela 10: Temas relevantes selecionados para observação (conclusão)
Tema
relevante
Planejar as
respostas aos
riscos

Controlar os
riscos

Metodologia
sistemática
para gestão de
riscos
Comunicar os
riscos

Gestão de
risco de
contexto social

Item selecionado para observação

Fonte

Afirmação para ser avaliada

Desenvolver opções e ações para aumentar as
oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.

PMI (2013) e
OGC (2009)

O time Scrum desenvolve estratégias para aumentar as oportunidades e reduzir as
ameaças aos objetivos do projeto pelo menos durante o evento de planejamento
do Sprint.

Cada risco identificado no projeto deve ter um proprietário.

OGC (2009) e
ISO 31000
(2009)

Cada risco tem um proprietário identificado que realiza o acompanhamento do
risco.

Elaborar planos de respostas aos riscos, acompanhar os
riscos identificados, monitorar os riscos residuais, identificar
os novos riscos e avaliar a eficácia do processo de
gerenciamento dos riscos durante todo o projeto.

PMI (2013) e
OGC (2009)

A abordagem de gestão de riscos exige uma metodologia
adequada e sistemática para garantir o sucesso do projeto.

Serpella et al.
(2014)

Minha empresa consegue reunir todas as pessoas necessárias para realizar a
gestão de riscos no projeto.

OGC (2009)

Os riscos técnicos são compartilhados com as partes interessadas pelo time
Scrum.
Os riscos de negócio são compartilhados com o time Scrum pelas partes
interessadas.

Singh e Dey
(2017)

As equipes dos projetos recebem apoio organizacional (por meio de treinamentos,
dinâmicas de grupo) para aumentar o envolvimento do cliente durante a elucidação
de requisitos do projeto.

Garantir que as informações relacionadas às ameaças e
oportunidades enfrentadas pelo projeto sejam comunicadas
tanto no projeto quanto externamente para as partes
interessadas.
Há necessidade de se concentrar em "soft skills" também,
utilizando-se de treinamento da equipe do projeto em
liderança, motivação, comunicação interpessoal, dinâmicas
de grupo para aumentar o envolvimento do cliente e assim
contribuir para requisitos estáveis, levando a melhores
resultados do projeto.

Existe um responsável por medir e acompanhar riscos residuais do projeto.
Os riscos são monitorados durante o andamento do projeto
O processo de gerenciamento de riscos é avaliado durante o projeto.

Fonte: elaborado pelo autor
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4 MÉTODO DE TRABALHO PARA O ESTUDO DE CASO

Este capítulo ressalta o método de pesquisa utilizado neste trabalho e apresenta
justificativa pela escolha do estudo de caso único como estratégia de pesquisa. Também
descreve a seleção, coleta, análise e tratamento dos dados.

4.1 Estratégia de pesquisa

Para determinar a estratégia de pesquisa, é importante relembrar a pergunta de
pesquisa deste trabalho, definida na introdução: “Como a gestão de riscos é realizada em
projetos de desenvolvimento de software que empregam a abordagem de Métodos Ágeis?”

4.1.1 Método de pesquisa
Para estipular qual o método de pesquisa mais apropriado para responder à
pergunta de pesquisa, considerou-se a relação entre métodos e situações relevantes
conforme descrito por Yin (2013) na Tabela 11.

Tabela 11 - Situações relevantes para diferentes métodos de pesquisa
Método

Questões de forma de
pesquisa

Reques controle de
eventos
comportamentais?

Enfoque me
eventos
contemporâneos?

Experimento

Como, por que?

Sim

Sim

Levantamento

Quem, o quê, onde,
quantos, quanto?

Não

Sim

Análise de arquivos

Quem, o quê, onde,
quantos, quanto?

Não

Sim/Não

Pesquisa histórica

Como, por que?

Não

Não

Estudo de caso

Como, por que?

Não

Sim

Fonte: Yin (2013)

Este trabalho visou entender “como” a gestão de riscos tem sido abordada em projetos
de software que utilizam Scrum. Conforme a definição de Yin (2013), questões de pesquisa
relacionadas com o “como” podem ser categorizadas de três formas: (i) experimento, (ii)
pesquisa histórica ou (iii) estudo de caso.
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Dentre os benefícios de um estudo de caso destacam-se a possibilidade do
desenvolvimento de novas teorias e o aumento do entendimento sobre eventos reais e
contemporâneos (MIGUEL et al., 2012). Além disso, permite entender um caso do mundo
real, considerando que este entendimento é influenciado por condições de contexto (YIN,
2013). Assim, observou-se que este trabalho se tratou de uma pesquisa de estudo de caso,
já

que

foram examinados eventos contemporâneos

sem manipular os eventos

comportamentais.

4.1.2 Objetivo de pesquisa

Yin (2013) categoriza o método de pesquisa estudo de caso em três categorias
principais com relação ao objetivo de pesquisa: exploratória, descritiva e explanatória.
Esta pesquisa analisou os detalhes da gestão de riscos nos projetos que utilizam Scrum,
sem o intuito de explicar relações de causa e efeito sendo assim classificada com caráter
descritivo.

4.1.3 Abordagem

As principais características da abordagem qualitativa são a ênfase na interpretação
subjetiva dos indivíduos, o delineamento do contexto do ambiente de trabalho, a abordagem
não muito estruturada, as múltiplas fontes de evidências e a proximidade com o fenômeno
estudado (BRYMAN e BELL, 2007). Esta pesquisa foi classificada como qualitativa, pois
visa analisar as respostas dos respondentes focando na interpretação dos resultados e não
apenas na quantificação desses. Os dados empíricos desta pesquisa também foram obtidos
por meio desta abordagem, pois no estudo de caso utilizado foram roteiros de entrevistas
estruturados, durante um período de seis semanas.

4.1.4 Estratégia

Optou-se pela estratégia de realização de um estudo de caso único, objetivando uma
pesquisa descritiva e considerando uma abordagem qualitativa no que se refere à coleta e
análise dos dados.

58

Foi utilizada a estrutura da pesquisa de Eisenhardt (1989), que é composta pelos
seguintes passos:
•

Início: definição da questão de pesquisa e constructos;

•

Seleção de casos: seleção de estudos de caso considerados na pesquisa;

•

Elaboração de instrumentos e protocolo: definição de métodos e instrumentos de
coleta de dados;

•

Entrada em campo: realização da pesquisa em campo, e momento em que os
instrumentos e métodos de coleta de dados são ajustados pela sobreposição de
análise de dados com a coleta de dados, aliado às anotações de campo;

•

Análise de dados: análise dos dados coletados para o caso estudado, e padrões
entre casos são procurados e identificados como evidências;

•

Formulação de hipóteses: validação e refinamento dos constructos pelo uso de
tabulação iterativa de evidências, lógica de replicação e identificação de evidências
do “porquê” de relacionamentos;

•

Comparação com literatura: comparação dos conceitos emergentes, teorias ou
hipóteses com a literatura, de forma a identificar aspectos similares, aspectos
contraditórios, e o porquê das similaridades e contradições;

•

Fechamento: onde as análises são finalizadas pela interrupção da adição de novos
casos e de iteração entre teoria e dados.
Apenas a Formulação de Hipóteses não foi utilizada por não se aplicar a esta

pesquisa.

4.2 Seleção do caso

Segundo Eisenhardt (1989), o conceito da população é muito importante na seleção
dos casos. É a população que determina o conjunto de elementos a serem considerados
como amostras de pesquisa, além de ajudar a definir os limites para generalização dos
resultados, apoiando a validade externa. Em pesquisas de estudos de caso, os casos são
escolhidos com motivações teóricas e não estatísticos (EISENHARDT, 1989).
Com base neste estudo, foi elaborada uma lista de projetos da empresa, de acordo
com os projetos identificados pelo escritório de projetos. Desta lista, foram descartados os
projetos que não utilizavam o método Scrum, os projetos em que haviam menos que 3 e
menos e mais que 9 membros, projetos que não tinham Product Owner e Scrum Master ou
não tinham atividades de desenvolvimento de software como escopo. Dentre os projetos
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que atendiam o critério, foram selecionadas pessoas que trabalhavam há pelo menos um
ano com o framework Scrum.

4.3 Coleta de dados

Os estudos de caso podem combinar diversos métodos de coletas de dados:
documentação, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação como
participante e artefatos físicos, com cada fonte sendo associada a uma lista de dados ou
evidências (YIN, 2013). Para este estudo, foram adotadas as fontes de documentação e
entrevistas, por parecerem mais aplicáveis à coleta de dados considerando:
•

O interesse em saber como o processo de gestão de riscos é adotado em
projetos que utilizam Scrum

•

O entendimento da percepção desta aplicação (questionário).

A documentação foi analisada na empresa, pois são utilizadas ferramentas acessíveis
apenas na rede interna devido às questões de segurança empresarial. Foram analisados
documentos referentes à gestão de riscos contidos nas ferramentas informadas pelos
entrevistados:
•

Jira: ferramenta que contém o backlog do time, em que os riscos são descritos
nas histórias;

•

Wiki: ferramenta para criação de conteúdo colaborativo, em que podem ser
criadas listas de riscos, conhecido no mercado com o nome de Confluence;

•

Slack: ferramenta utilizada para comunicação interna nos projetos.

Os aspectos principais que orientaram a realização das entrevistas foram: as
características do processo de gestão de riscos nos projetos que utilizam Scrum , e as
lacunas encontradas neste processo. Durante a coleta de dados, foi utilizado um roteiro de
perguntas semiestruturado (Apêndices B e C) e um questionário de perguntas estruturado
com questões fechadas (Apêndice D), onde foi aplicada a escala Likert de 5 pontos
(1=discordo totalmente, 2=discordo parcialmente, 3=indiferente, 4=concordo parcialmente,
5=concordo totalmente). Durante a entrevista de questões fechadas, foi solicitado a cada
entrevistado que comentasse a resposta para que fosse possível atingir o objetivo das
entrevistas que era identificar o conjunto de práticas (ações, técnicas e ferramentas)
utilizadas na gestão de riscos de seus projetos.
Na entrevista guiada pelo roteiro de perguntas semiestruturado (Apêndices B), foi
procurado identificar se o perfil da empresa estava aderente com os objetivos deste trabalho
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de pesquisa. O questionário foi respondido por um Gerente de TI da organização. Foram
entrevistadas

pessoas

de

diferentes

perfis:

Product

Owner,

Scrum

Master,

Desenvolvedores, Gerentes de TI e Líderes Técnicos. As entrevistas foram realizadas
presencialmente dentro da organização e utilizando a ferramenta online Skype com os
funcionários que trabalham em filiais da empresa ou no modelo remoto. Em cada sessão, os
pesquisados foram orientados a apresentar suas opiniões acerca do questionário,
apresentado no Apêndice D deste trabalho. Cada sessão durou aproximadamente uma hora
para obter as respostas e comentários sobre todas as questões.
O procedimento de coleta dos dados considerou os seguintes pontos:
•

Acesso aos entrevistados: foi feito presencialmente e pela internet utilizando-se
uma ferramenta online Skype para realização de entrevistas e questionários;

•

Agenda para coleta de dados: foi considerado um período de seis semanas (do
início de dezembro até o fim de janeiro de 2017) para a coleta dos dados. Na
primeira semana do período, foi realizada a entrevista com um Gerente de TI em
que o pesquisador realizou uma entrevista utilizando um roteiro semiestruturado
para verificar se a empresa tinha as características necessárias para realização
desta pesquisa. Logo após esta entrevista, o pesquisador realizou um teste piloto
com cada Scrum Master dos projetos selecionados. Neste teste foram realizadas
as entrevistas guiadas por um roteiro de perguntas estruturadas (Apêndice D)
sobre os projetos da empresa e foi explicando a importância do teste piloto que
estava sendo realizado. Nas semanas subsequentes, o questionário fechado foi
revisado pelo pesquisador com base na análise das entrevistas e as demais
entrevistas foram realizadas com os entrevistados.

Yin (2013) propõe a proteção dos indivíduos envolvidos no estudo de caso. Para isso,
ele sugere informar as pessoas sobre o grau de exposição do trabalho e solicitação de um
aceite voluntário para participar da pesquisa. Este trabalho seguiu estas recomendações,
solicitando um aceite por meio de um e-mail e presencialmente antes do início da entrevista
e não foi apresentado o nome das pessoas, dos projetos e da empresa nesta pesquisa para
evitar a exposição dos entrevistados.
Conforme sugerido por Yin (2013), foi elaborado um protocolo de pesquisa de forma a
auxiliar nos procedimentos de coleta de dados. Este protocolo foi dividido em quatro partes:
•

Apêndice A: E-mail de apresentação ao entrevistado que informou a visão geral da
pesquisa ao entrevistado e que os dados da pessoa seriam preservados para
evitar qualquer tipo de exposição;
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•

Apêndice B: Roteiro de perguntas sobre características da empresa, onde se
buscou identificar se as características da empresa estavam de acordo com a linha
de pesquisa deste trabalho.

•

Apêndice C: Roteiro de perguntas sobre características do entrevistado, procurouse verificar se as o entrevistado trabalhava no mercado de Tecnologia da
Informação e com projetos que utilizavam Scrum.

•

Apêndice D: Questionário sobre gestão de riscos. O questionário foi estruturado
com questões fechadas, e embasado na revisão da literatura de forma considerar
pontos do método Scrum e da gestão de riscos tradicional. Todas as questões do
questionário fechado foram redigidas de forma que a resposta “Concordo
Totalmente” (valor 5 da escala Likert) indicasse que o tema da questão está correto
em relação a gestão de riscos. Portanto, quanto maior a nota, maior a aderência da
gestão de riscos ao método Scrum na organização estudada.

Cada questão apresentada no Apêndice D foi relacionada a um tema de pesquisa para
análise, que considerou o método Scrum relacionado à gestão de riscos. Esta relação foi
definida no referencial teórico apresentado na Tabela 10.

4.4 Tratamento de dados

Em

relação

à

documentação

analisada,

as

informações

coletadas

foram

categorizadas para análise. Bardin (2004) oferece uma técnica para análise de conteúdo
que foi adotada neste trabalho nas entrevistas presenciais que utilizaram um roteiro de
perguntas semiestruturado e na análise da documentação. Esta técnica consiste dos
seguintes passos:
•

Pré-análise: na seleção de documentação e entrevistas mais adequadas ao
entendimento do processo de desenvolvimento de software;

•

Exploração dos materiais: no qual as entrevistas foram revisadas e validadas;

•

Tratamento dos dados e interpretação: no qual os dados foram processados e
interpretados de acordo com o conhecimento levantado no estudo bibliográfico.

Para o questionário estruturado com perguntas fechadas o seguinte método foi
empregado a todos os projetos:
i.

O questionário foi apresentado e respondido por diversos profissionais que
trabalham com projetos na empresa. Neste questionário, procurou-se analisar
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cada característica da gestão de riscos individualmente, relacionando o seu grau
de sua adoção ao cenário dos projetos da organização;
ii.

As respostas foram consolidadas numericamente por média de projeto. Com a
média, procurou-se obter um indicativo geral para identificar as principais lacunas
no processo de gestão de riscos;

iii.

Com base nos dados consolidados, foi aplicado o critério de menor média para
seleção dos temas com menor aderência e os de maior média para identificar os
temas de maior aderência.

iv.

Os temas selecionados foram analisados detalhadamente, à luz dos estudos
bibliográficos, das informações coletadas nas entrevistas e das documentações
analisadas na empresa.

A análise propriamente dita foi realizada individualmente para cada projeto e,
posteriormente, de forma comparativa entre os projetos.
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5 ESTUDO DE CASO

Este capítulo apresenta o resultado proveniente do estudo de caso realizado em uma
empresa que atua no mercado brasileiro, chamada neste trabalho de Empresa.
Para cada uma das seções voltadas à empresa, são apresentados: as características
do processo de gestão de riscos nos projetos que utilizam Scrum, e as lacunas encontradas
neste processo.

5.1 Empresa

Esta seção apresenta a análise da Empresa, considerando suas características
gerais, estrutura organizacional e processo adotados, bem como a utilização do Scrum.
A Empresa é uma organização brasileira de médio porte que atua na área de digital
commerce. Ela tem quase duas décadas de existência e é líder no seu mercado de atuação.
Apresenta aproximadamente cento e cinquenta profissionais entre funcionários e
prestadores de serviço no setor de Tecnologia da Informação (TI) no estado de São Paulo.
Emprega cerca de trezentos funcionários dispostos em três andares, englobando áreas
como atendimento ao cliente, marketing, compras, comercial, produto, financeiro, jurídico,
recursos humanos e TI. Possui a matriz no estado de São Paulo e uma filial no Rio de
Janeiro.
Trata-se de uma empresa que possui alta dependência da área de TI para realizar o
suporte às suas operações e a evolução de seus produtos.

5.2 Histórico da adoção do Scrum na organização

No ano de 2011, um dos fundadores da organização contratou uma consultoria para
implantar um processo um ágil em um projeto. Ente projeto era muito importante, visava à
construção de um software que seria um novo produto no mercado. A empresa tinha
expectativa de obter grandes lucros nas transações que seriam realizadas por meio deste
software.

Entretanto a entrega da primeira versão não foi bem-sucedida. O processo de

testes não estava bem definido e foi realizado apenas no final do projeto.

Havia uma

sucessão de bugs encontrados que inviabilizavam o lançamento do produto no mercado.
Embora o time de desenvolvimento estivesse comprometido com o projeto, trabalhando
acima de 8 horas diárias e aos finais de semana, não conseguiram entregar o sistema
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conforme acordado com a direção da empresa. O consultor contratado, analisando este
cenário, sugeriu então a utilização do Scrum como framework para o time de
desenvolvimento.
O consultor treinou o time do projeto no framework Scrum, definiu os papéis e eventos
do Scrum para este projeto. O time começou a realizar entregas parciais para o projeto que
foi considerado como bem-sucedido neste momento.
As pessoas que participaram deste projeto gostaram de trabalhar com o Scrum e
divulgaram o framework para outras pessoas da organização. Com o passar do tempo, o
Scrum se tornou difundido na área de TI e produtos da organização. Nos últimos 5 anos, a
maioria dos projetos foi entregue utilizando o framework Scrum.

5.3 Métodos ágeis utilizados atualmente

Um contato inicial com o Chief Information Officer (CIO) da empresa foi realizado em
agosto/2017 com o objetivo de explicar o conteúdo da pesquisa, verificar o interesse da
empresa em participar do estudo e se ela cumpre com os requisitos necessários para
responder a pergunta de pesquisa. O resultado final acordado foi o fornecimento da análise
das lacunas referentes à gestão de riscos existentes nos projetos assim como as
recomendações de como solucioná-las.
Na entrevista e nos documentos analisados, identificou-se que a estrutura
organizacional da Empresa possui um CIO, que é o responsável pela área de TI. Os
Gerentes de TI e os Scrum Masters respondem diretamente para o CIO. Também existe o
papel do Líder Técnico que responde para um Gerente de TI e dos os desenvolvedores, que
respondem para os Líderes Técnicos. Embora o Gerente de TI seja responsável pela gestão
dos Líderes técnicos, ele não participa ativamente do Sprints dos projetos. Todos os níveis
hierárquicos dentro da área de produto e TI possuem conhecimento sobre Métodos Ágeis,
especialmente sobre o Scrum. Todos os times de desenvolvimento de software utilizam os
Métodos Ágeis Scrum ou Kanban. Nos times que trabalham com Scrum, todos os eventos
são realizados e os papéis cumprem suas funções.
Identificou-se também que todos os projetos da área de TI são entregues utilizando
os seguintes Métodos Ágeis: Scrum ou Kanban. A empresa tem utilizado Métodos Ágeis,
principalmente o Scrum, nos últimos 5 anos. Até junho de 2017, todos os projetos eram
entregues utilizando apenas Scrum. Após este período, alguns times começaram a utilizar o
método Kanban pois trabalhavam com manutenção de software, com muitas histórias de
usuário não planejadas e por este motivo optaram pelo Kanban. As áreas de negócio da
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empresa possuem um conhecimento básico sobre Métodos Ágeis pois participam de alguns
eventos como partes interessadas dos projetos que envolvem desenvolvimento de software.
Para elucidação de requisitos, é utilizado o conceito de histórias de usuário. Os times
de desenvolvimento trabalham em colaboração com as partes interessadas que são
representadas pela figura do Product Owner. Os Sprints são planejados e executados pelo
time de desenvolvimento de software. Para construção de software, é utilizado muitos dos
princípios do XP. O processo utilizado na manutenção de software é o Kanban. Todos os
times de desenvolvimento de software possuem a figura de um testador para realizar as
atividades de teste de software.

5.4 Gestão de riscos nos projetos

Na Empresa não existe um processo formal para realização da gestão de riscos dos
projetos tampouco uma ferramenta corporativa para realizar a gestão deles. De maneira
geral, a responsabilidade da gestão de riscos dos projetos é compartilhada entre os
seguintes papéis:
•

Product Owner: realiza a gestão do escopo e partes interessadas do projeto. Nos
documentos analisados, foram encontradas algumas planilhas feitas em Excel
onde os Product Owners realizavam o controle do escopo dos projetos e
analisavam risco de atraso deles. Também foram identificadas apresentações
em que os Product Owners realizavam análises de risco de negócio;

•

Time de desenvolvimento: realiza a gestão dos riscos técnicos e de atraso no
Sprint, compartilhando com o Product Owner e o Scrum Master do projeto;

•

Scrum Master: realiza a gestão do processo verificando se o time de
desenvolvimento está realizando a gestão dos riscos técnicos e de atraso no
Sprint e se o Product Owner está acompanhando os riscos de negócio e
compartilhando eles com o time de desenvolvimento.

As pessoas que trabalham nos projetos decidem qual processo utilizarão para gerir os
riscos. Conforme documentação analisada foi encontrada maneiras diferentes de realizar a
gestão de riscos: em alguns projetos é realizada de maneira implícita e em outros existe
documentos onde são descritos e analisados os riscos do projeto.
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5.5 Projetos

Dentre os projetos em andamento na organização foram encontrados 4 projetos que
atendiam aos critérios previamente descritos na seção 4.2 Seleção do Caso.
Todos os projetos estudados fazem parte da estratégia de transformação digital da
empresa que tem como objetivo modernizar seus sistemas para melhoria de usabilidade,
performance e facilidade de manutenção. Muitos sistemas da organização estão com
tecnologias obsoletas, alto grau de acoplamento e baixa performance impossibilitando que a
área de TI consiga atender as áreas de negócio na velocidade necessária.
Os projetos que serão apresentados para a análise de práticas de gestão de riscos
são:
•

Projeto A: tem como principal objetivo aumentar o lucro da empresa por meio da
reescrita do principal sistema da empresa;

•

Projeto B: tem como objetivo melhoria na usabilidade e performance dos
aplicativos móveis da organização;

•

Projeto C: tem como objetivo melhorar de performance do site para o cliente final;

•

Projeto D: tem como objetivo melhorar o relacionamento com os parceiros da
empresa por meio da criação de novas funcionalidades no software utilizado por
eles.

5.6 Características do projeto A

O projeto A é um projeto com bastante visibilidade dentro da organização. Ele tem a
finalidade de substituir um sistema obsoleto por outro com tecnologia mais moderna para
aumentar o lucro da empresa e facilitar a manutenção dele. O sistema que será substituído
tem grande importância para organização visto que ele responde pela maioria da receita da
empresa. É um projeto com alto grau de dificuldade visto que o sistema atual é muito
estável, com quase 20 anos de existência e atende as necessidades do negócio. Para este
projeto também estão previstas modificações nas regras de negócios visando assim um
possível aumento na receita da empresa nos próximos anos.
Por ser um projeto de grande visibilidade para organização, o prazo de entrega é
curto e o time de desenvolvimento tem trabalhado bastante para cumpri-lo. Devido à
urgência do negócio, o prazo inicial precisou ser diminuído em 40%. Como estratégia para
cumprimento do prazo foi contratado consultores especialistas na nova tecnologia e todo
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time de desenvolvimento foi alocado nesta consultoria pois a localização é de fácil acesso a
todos. Isso aumentou a performance do time que conseguiu, além de diminuir o tempo de
deslocamento, diminuir as interrupções com assuntos que não eram referentes ao projeto A.
O Product Owner trabalha no escritório do Rio de Janeiro e se desloca para São Paulo
quinzenalmente para realizar as reuniões de planejamento e revisão dos Sprints do projeto.
A equipe alocada no projeto é composta por:
•

3 desenvolvedores de software: são responsáveis pelas atividades de
desenvolvimento de software e testes unitários

•

1 testador: responsável pelas atividades de testes de software;

•

1 Líder Técnico: responsável por apoiar o Product Owner tecnicamente nas
escritas das histórias por ter bastante conhecimento técnico e de negócio do
sistema antigo;

•

1 Product Owner: responsável pela gestão do projeto no que se refere ao escopo
e gestão das partes interessadas;

•

1 Scrum Master: responsável pelos eventos do Scrum, remoção impedimentos e
treinamento do time no que se refere ao Scrum.

•

1 Gerente de TI: responsável pela gestão dos desenvolvedores de software e
Líder Técnico.

Para este projeto, foram utilizadas as ferramentas Jira que contém o backlog do
produto e do Sprint. O time pode acompanhar o risco de atraso do Sprint utilizando o
burndown. Existe uma lista de riscos publicada na Wiki. Os riscos de negócio são
acompanhados pelo Product Owner e os riscos técnicos são acompanhados pelo Gerente
de TI e time de desenvolvimento. Embora exista uma lista com os riscos do projeto, não
existe um processo formal para monitoria dos riscos e nem um plano de respostas
formalizado para cada risco.

5.7 Gestão de riscos no projeto A

Oito entrevistados responderam às questões fechadas sobre gestão de riscos no
projeto A. Estas questões são apresentadas no Apêndice D deste documento, e cada uma
das respostas coletadas é encontrada no Apêndice E.
As pessoas que trabalham neste projeto têm formação na área de TI e trabalham,
em média, há 11 anos no mercado TI. Além disso, possuem 5 anos de experiência na
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organização e tem trabalhado com Scrum nos últimos 5 anos. A Tabela 12 apresenta os
dados individuais sobre o perfil de cada entrevistado.
Tabela 12 - Dados individuais sobre o perfil de cada entrevistado do projeto A
Tempo em
anos de
experiência no
mercado de TI

Tempo em
anos de
experiência na
empresa

Tempo em anos
trabalhando com
Scrum

Função

Formação

Gerente

Engenharia Eletricista

18

18

5

Líder Técnico

Ciências de
Computação

13

12,5

5

13

1

7

8

1

4

Tecnólogo em análise e
desenvolvimento de
Desenvolvedor sistemas

7

1

5

Desenvolvedor Engenharia Eletricista

14

0,4

9

Testador

8

1

4

14

7

5

Engenheira de
Computação
Superior em Jogos
Desenvolvedor digitais
Scrum Master

Analise de sistemas

Product Owner Sistemas de formação

Fonte: elaborado pelo autor

A Tabela 13 apresenta a média das respostas dos entrevistados da pesquisa.

Tabela 13 - Respostas para análise do questionário do projeto A
Tema
relevante

Planejamento
da gestão dos
riscos

Afirmação para ser avaliada

Média da
afirmação

A definição de como será conduzida as atividades de gerenciamento dos riscos
do projeto é clara.

4,25

Existem ferramentas para realizar a gestão de riscos.

3,13

Existe um plano de respostas aos riscos do projeto

4,50

As pessoas envolvidas no projeto conhecem suas atribuições na gestão de
riscos nos projetos

4,25

Minha empresa só realiza a primeira reunião de planejamento do Sprint quando
os riscos iniciais do projeto já foram identificados, detalhados, compartilhados e
entendidos por todo time Scrum e partes interessadas do projeto.

3,00

O time Scrum em conjunto com as partes interessadas identifica e detalha todos
Identificação de os riscos antes do início do projeto.
riscos
Os riscos que podem afetar o projeto são identificados pelo menos durante os
eventos de planejamento do Sprint.

2,88
4,75
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Os riscos do projeto são identificados, detalhados, compartilhados e entendidos
por todo time Scrum e partes interessadas do projeto.
Os riscos do projeto são categorizados, de acordo com as fontes de risco, por
Categorização
área afetada do projeto ou outras categorias úteis (por exemplo, fase do projeto)
dos riscos
para determinar as áreas do projeto mais expostas aos efeitos da incerteza.
Os riscos identificados para o projeto são avaliados levando em consideração a
Análise
qualitativa dos probabilidade de ocorrência e os possíveis impactos.
riscos
Existe um mecanismo para priorização dos riscos dos projetos.
Os riscos identificados nos projetos são analisados numericamente de acordo
Análise
quantitativa dos com os objetivos do projeto.
riscos
Utilizamos testes de software para avaliar os riscos técnicos dos projetos.
Planejar as
O time Scrum desenvolve estratégias para aumentar as oportunidades e reduzir
respostas aos as ameaças aos objetivos do projeto pelo menos durante o evento de
riscos
planejamento do Sprint.
Cada risco tem um proprietário identificado que realiza o acompanhamento do
risco.
Controlar os
Existe um responsável por medir e acompanhar riscos residuais do projeto.
riscos
Os riscos são monitorados durante o andamento do projeto
O processo de gerenciamento de riscos é avaliado durante o projeto.
Metodologia
sistemática
Minha empresa consegue reunir todas as pessoas necessárias para realizar a
para gestão de gestão de riscos no projeto.
riscos
Os riscos técnicos são compartilhados com as partes interessadas pelo time
Comunicar os Scrum.
riscos
Os riscos de negócio são compartilhados com o time Scrum pelas partes
interessadas.
Gestão de risco As equipes dos projetos recebem apoio organizacional (por meio de
de contexto
treinamentos, dinâmicas de grupo) para aumentar o envolvimento do cliente
social
durante a elucidação de requisitos do projeto.

3,71
3,50
4,38
2,75
2,63
3,75
4,75
3,25
3,50
4,25
3,13
3,00
4,38
3,88
3,63

Fonte: elaborado pelo autor

5.8 Características do projeto B

O projeto B é um projeto que tem como objetivo à manutenção de um produto que
tem gerado bons resultados com uma grande possibilidade de expansão nos próximos anos,
os aplicativos móveis. Devido aos bons resultados, o projeto está ganhando visibilidade
dentro da organização e com isso está em um momento que precisa organizar seus
processos para ganhar velocidade de entrega, incluindo a gestão de riscos.
O time de desenvolvimento não trabalha no mesmo espaço físico, parte do time está
alocado no escritório de São Paulo e parte no escritório do Rio de Janeiro. Além disso, as
pessoas têm a possibilidade de trabalhar remotamente de casa até dois dias por semana.
A equipe alocada no projeto é composta por:
•

5 desenvolvedores de software: são responsáveis pelas atividades de
desenvolvimento de software e testes unitários

•

1 testador: responsável pelas atividades de testes de software.
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•

1 Product Owner: responsável pela gestão do projeto no que se refere ao escopo
e gestão das partes interessadas.

•

1 Scrum Master: responsável pelos eventos do Scrum, remoção impedimentos e
treinamento do time no que se refere ao Scrum.

•

1 Gerente de TI: responsável pela gestão dos desenvolvedores de software e por
apoiar o Product Owner tecnicamente nas escritas das histórias por ter bastante
conhecimento técnico.

Todos os eventos do Scrum são realizados remotamente utilizando a ferramenta
Hangout (a plataforma de mensagens instantâneas e chat de vídeo desenvolvido pelo
Google) e muitas informações são trocadas utilizando a ferramenta Slack. O time do projeto
utiliza a ferramenta Jira para garantir o monitoramento de tarefas e acompanhamento de
projetos garantindo o gerenciamento de todas as suas atividades em único lugar.

Tabela 14 - Dados individuais sobre o perfil de cada entrevistado do projeto B

Função

Formação
Tecnologia em
Análise e
Desenvolvimento de
Scrum Master Sistemas
Sistemas de
Product Owner formação
Sistemas de
Desenvolvedor informação
Tecnologia e
desenvolvimento de
Desenvolvedor sistemas

Tempo em
anos de
experiência no
mercado de TI

Tempo em
anos de
experiência
na empresa

Tempo em
anos
trabalhando
com Scrum

8

0,5

5

14

7

5

11

0,5

5

8

5

5

Ciência da
Desenvolvedor Computação

9,5

9,5

7,5

Sistemas para
Desenvolvedor internet

12

5

6

Testador

Incompleto em
análise de sistemas
7
1,8
Fonte: elaborado pelo autor

1,8

As pessoas que trabalham neste projeto têm formação na área de TI e trabalham,
em média, há 9 anos nesta área. Além disso, possuem 4 anos de experiência na
organização e tem atuado com Scrum nos últimos 5 anos. A Tabela 14 apresenta os dados
individuais sobre o perfil de cada entrevistado
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5.9 Gestão de riscos no projeto B

Sete entrevistados responderam às questões fechadas sobre gestão de riscos no
projeto B. Estas questões são apresentadas no Apêndice D deste documento, e cada uma
das respostas coletadas é encontrada no Apêndice F.
A Tabela 15 apresenta a consolidação das respostas por média.

Tabela 15 - Respostas para análise do questionário do projeto B
Tema
relevante

Afirmação para ser avaliada

A definição de como será conduzida as atividades de
gerenciamento dos riscos do projeto é clara.
Existem ferramentas para realizar a gestão de riscos.
Planejamento Existe um plano de respostas aos riscos do projeto
da gestão dos As pessoas envolvidas no projeto conhecem suas atribuições na
gestão de riscos nos projetos
riscos
Minha empresa só realiza a primeira reunião de planejamento do
Sprint quando os riscos iniciais do projeto já foram identificados,
detalhados, compartilhados e entendidos por todo time Scrum e
partes interessadas do projeto.
O time Scrum em conjunto com as partes interessadas identifica e
detalha todos os riscos antes do início do projeto.
Os riscos que podem afetar o projeto são identificados pelo
Identificação de
menos durante os eventos de planejamento do Sprint.
riscos
Os riscos do projeto são identificados, detalhados, compartilhados
e entendidos por todo time Scrum e partes interessadas do
projeto.
Os riscos do projeto são categorizados, de acordo com as fontes
Categorização de risco, por área afetada do projeto ou outras categorias úteis
dos riscos
(por exemplo, fase do projeto) para determinar as áreas do
projeto mais expostas aos efeitos da incerteza.
Os riscos identificados para o projeto são avaliados levando em
Análise
consideração a probabilidade de ocorrência e os possíveis
qualitativa dos
impactos.
riscos
Existe um mecanismo para priorização dos riscos dos projetos.
Os riscos identificados nos projetos são analisados
Análise
numericamente de acordo com os objetivos do projeto.
quantitativa dos
Utilizamos testes de software para avaliar os riscos técnicos dos
riscos
projetos.
Planejar as
O time Scrum desenvolve estratégias para aumentar as
respostas aos oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto pelo
riscos
menos durante o evento de planejamento do Sprint.
Cada risco tem um proprietário identificado que realiza o
acompanhamento do risco.
Existe um responsável por medir e acompanhar riscos residuais
Controlar os
do projeto.
riscos
Os riscos são monitorados durante o andamento do projeto
O processo de gerenciamento de riscos é avaliado durante o
projeto.
Metodologia
sistemática

Minha empresa consegue reunir todas as pessoas necessárias
para realizar a gestão de riscos no projeto.

Média da
afirmação
3,29
2,57
3,86
3,14
2,43
3,00
4,14
3,86

2,43

3,43
2,71
1,14
3,43
4,14
3,71
3,14
3,43
2,71
2,57
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para gestão de
riscos
Os riscos técnicos são compartilhados com as partes
interessadas pelo time Scrum.
Os riscos de negócio são compartilhados com o time Scrum pelas
partes interessadas.
As equipes dos projetos recebem apoio organizacional (por meio
Gestão de risco
de treinamentos, dinâmicas de grupo) para aumentar o
de contexto
envolvimento do cliente durante a elucidação de requisitos do
social
projeto.
Comunicar os
riscos

4,43
2,71
3,50

Fonte: elaborado pelo autor

5.10 Características do projeto C

O projeto C é a reescrita de um software já existente na organização em que as
regras de negócio não serão alteradas. Tem como objetivo melhorar de performance do site
para o cliente final. Como é um projeto de reescrita, foi considerado como de baixo risco de
negócio. Entretanto existem riscos técnicos devido à mudança de tecnologia.
O time de desenvolvimento é o mesmo que era responsável pela manutenção do
sistema que será substituído e por isso tem bastante conhecimento sobre negócio. Isso
facilita a comunicação com o Product Owner e o entendimento do que precisa ser feito na
reunião de planejamento do Sprint e durante o refinamento do Backlog do produto. O time
de desenvolvimento considera ter o controle dos riscos técnicos e de negócio por se tratar
de um sistema de reescrita.
Este projeto não é considerado como crítico e a maioria do time de desenvolvimento
é formada por desenvolvedores contratados de empresas terceiras e trabalham
remotamente. Eles seguem a mesma dinâmica descrita no projeto B em relação à utilização
das ferramentas para comunicação.
A equipe alocada no projeto é composta por:
•

4 desenvolvedores de software: são responsáveis pelas atividades de
desenvolvimento de software e testes unitários

•

1 testador: responsável pelas atividades de testes de software.

•

1 Líder Técnico: responsável por apoiar o Product Owner tecnicamente nas
escritas das histórias por ter bastante conhecimento técnico e de negócio do
sistema que será substituído.

•

1 Product Owner: responsável pela gestão do projeto no que se refere ao escopo
e gestão das partes interessadas.
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•

1 Scrum Master: responsável pelos eventos do Scrum, remoção impedimentos e
treinamento do time no que se refere ao Scrum.

•

1 Gerente de TI: responsável pela gestão dos desenvolvedores de software e
Líder Técnico.

As pessoas que trabalham neste projeto têm formação na área de tecnologia da
informação e trabalham, em média, há 12 anos nessa área. Além disso, possuem 5 anos de
experiência na organização e tem atuado com Scrum nos últimos 5 anos.
A Tabela 16 apresenta os dados individuais sobre o perfil de cada entrevistado

Tabela 16 - Dados individuais sobre o perfil de cada entrevistado do projeto C

Função

Formação
Sistemas de

Tempo em anos
de experiência
no mercado de
TI

Tempo em
anos de
experiência na
empresa

8

1,2

3

14

4

8

5,5

0,7

5,5

12

9

4

20

9

6

Desenvolvedor formação

Tempo em
anos
trabalhando
com Scrum

Ciências da
Scrum Master

Computação
Sistemas de

Product Owner formação
Comunicação
Líder Técnico

para web
Ciências da

Gerente

Computação

Fonte: elaborado pelo autor

5.11 Gestão de riscos no projeto C

Cinco entrevistados responderam às questões fechadas sobre gestão de riscos no
projeto C. Estas questões são apresentadas no Apêndice D deste documento, e cada uma
das respostas coletadas é encontrada no Apêndice G.
A Tabela 17 apresenta a consolidação das respostas por média.
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Tabela 17 - Respostas para análise do questionário do projeto C
Tema
relevante

Planejamento
da gestão dos
riscos

Identificação
de riscos

Categorização
dos riscos
Análise
qualitativa dos
riscos
Análise
quantitativa
dos riscos
Planejar as
respostas aos
riscos

Controlar os
riscos

Metodologia
sistemática
para gestão
de riscos

Afirmação para ser avaliada
A definição de como será conduzida as atividades de gerenciamento
dos riscos do projeto é clara.
Existem ferramentas para realizar a gestão de riscos.
Existe um plano de respostas aos riscos do projeto
As pessoas envolvidas no projeto conhecem suas atribuições na
gestão de riscos nos projetos
Minha empresa só realiza a primeira reunião de planejamento do Sprint
quando os riscos iniciais do projeto já foram identificados, detalhados,
compartilhados e entendidos por todo time Scrum e partes
interessadas do projeto.
O time Scrum em conjunto com as partes interessadas identifica e
detalha todos os riscos antes do início do projeto.
Os riscos que podem afetar o projeto são identificados pelo menos
durante os eventos de planejamento do Sprint.
Os riscos do projeto são identificados, detalhados, compartilhados e
entendidos por todo time Scrum e partes interessadas do projeto.
Os riscos do projeto são categorizados, de acordo com as fontes de
risco, por área afetada do projeto ou outras categorias úteis (por
exemplo, fase do projeto) para determinar as áreas do projeto mais
expostas aos efeitos da incerteza.
Os riscos identificados para o projeto são avaliados levando em
consideração a probabilidade de ocorrência e os possíveis impactos.
Existe um mecanismo para priorização dos riscos dos projetos.
Os riscos identificados nos projetos são analisados numericamente de
acordo com os objetivos do projeto.
Utilizamos testes de software para avaliar os riscos técnicos dos
projetos.
O time Scrum desenvolve estratégias para aumentar as oportunidades
e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto pelo menos durante o
evento de planejamento do Sprint.
Cada risco tem um proprietário identificado que realiza o
acompanhamento do risco.
Existe um responsável por medir e acompanhar riscos residuais do
projeto.
Os riscos são monitorados durante o andamento do projeto
O processo de gerenciamento de riscos é avaliado durante o projeto.
Minha empresa consegue reunir todas as pessoas necessárias para
realizar a gestão de riscos no projeto.

Os riscos técnicos são compartilhados com as partes interessadas pelo
Comunicar os time Scrum.
riscos
Os riscos de negócio são compartilhados com o time Scrum pelas
partes interessadas.

Média da
afirmação
2,80
2,20
4,40
2,40
1,60
2,40
4,40
2,40
2,20
3,60
1,00
1,00
4,20
4,40
2,40
1,60
3,20
1,20
2,80
4,40
3,80
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Gestão de
risco de
contexto
social

As equipes dos projetos recebem apoio organizacional (por meio de
treinamentos, dinâmicas de grupo) para aumentar o envolvimento do
cliente durante a elucidação de requisitos do projeto.

2,40

Fonte: elaborado pelo autor

5.12 Características do projeto D

O projeto D é um projeto de evolução de um software que já existente na
organização. Ele tem como objetivo melhorar o relacionamento com os parceiros da
empresa por meio da criação de novas funcionalidades no software que eles utilizam. Assim
muitas regras de negócio regras de negócio serão alteradas no decorrer do projeto e por
isso este projeto possui riscos de negócio. O Product Owner tem o desafio de gerir as
partes interessadas que detém o conhecimento da necessidade dos parceiros assim como
entender se as funcionalidades que já foram entregues estão atingindo o objetivo do projeto.
Por não se tratar de um projeto crítico, existem pessoas do time de desenvolvimento
que são contratados de empresas terceiras e trabalham remotamente. Eles seguem a
mesma dinâmica descrita no projeto B em relação à utilização das ferramentas para
comunicação.
A equipe alocada no projeto é composta por:
•

4 desenvolvedores de software: são responsáveis pelas atividades de
desenvolvimento de software e testes unitários;

•

1 testador: responsável pelas atividades de testes de software;

•

1 Líder Técnico: responsável por apoiar o Product Owner tecnicamente nas
escritas das histórias por ter bastante conhecimento técnico e de negócio do
sistema;

•

1 Product Owner: responsável pela gestão do projeto no que se refere ao escopo
e gestão das partes interessadas;

•

1 Scrum Master: responsável pelos eventos do Scrum, remoção impedimentos e
treinamento do time no que se refere ao Scrum;

•

1 Gerente de TI: responsável pela gestão dos desenvolvedores de software e
Líder Técnico.

As pessoas que trabalham neste projeto têm formação na área de tecnologia da
informação e trabalham, em média, há 12 anos nesta área. Além disso, possuem 5 anos de
experiência na organização e tem atuado com Scrum nos últimos 5 anos.
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A Tabela 18 apresenta os dados individuais sobre o perfil de cada entrevistado

Tabela 18 - Dados individuais sobre o perfil de cada entrevistado do projeto C

Função

Formação
Sistemas de

Product Owner formação

Tempo em
anos de
experiência no
mercado de TI

Tempo em
anos de
experiência na
empresa

Tempo em
anos
trabalhando
com Scrum

5,5

0,7

5,5

20

9

6

14

4

8

12

9

4

Ciência da
Gerente de TI

Computação
Ciências da

SM

Computação
Comunicação para

Desenvolvedor web

Fonte: elaborado pelo autor

5.13 Gestão de riscos no projeto D

Quatro entrevistados responderam às questões fechadas sobre gestão de riscos no
projeto D. Estas questões são apresentadas no Apêndice D deste documento, e cada uma
das respostas coletadas é encontrada no Apêndice G.
A Tabela 19 apresenta a consolidação das respostas por média.
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Tabela 19 - Respostas para análise do questionário do projeto D
Tema relevante

Afirmação para ser avaliada
A definição de como será conduzida as atividades de gerenciamento
dos riscos do projeto é clara.
Existem ferramentas para realizar a gestão de riscos.

Existe um plano de respostas aos riscos do projeto
Planejamento da
gestão dos riscos As pessoas envolvidas no projeto conhecem suas atribuições na
gestão de riscos nos projetos
Minha empresa só realiza a primeira reunião de planejamento do Sprint
quando os riscos iniciais do projeto já foram identificados, detalhados,
compartilhados e entendidos por todo time Scrum e partes
interessadas do projeto.
O time Scrum em conjunto com as partes interessadas identifica e
detalha todos os riscos antes do início do projeto.
Identificação de Os riscos que podem afetar o projeto são identificados pelo menos
riscos
durante os eventos de planejamento do Sprint.
Os riscos do projeto são identificados, detalhados, compartilhados e
entendidos por todo time Scrum e partes interessadas do projeto.
Os riscos do projeto são categorizados, de acordo com as fontes de
Categorização risco, por área afetada do projeto ou outras categorias úteis (por
dos riscos
exemplo, fase do projeto) para determinar as áreas do projeto mais
expostas aos efeitos da incerteza.
Os riscos identificados para o projeto são avaliados levando em
Análise qualitativa
consideração a probabilidade de ocorrência e os possíveis impactos.
dos riscos
Existe um mecanismo para priorização dos riscos dos projetos.
Os riscos identificados nos projetos são analisados numericamente de
Análise
acordo com os objetivos do projeto.
quantitativa dos
Utilizamos testes de software para avaliar os riscos técnicos dos
riscos
projetos.
Planejar as
O time Scrum desenvolve estratégias para aumentar as oportunidades
respostas aos e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto pelo menos durante o
riscos
evento de planejamento do Sprint.
Cada risco tem um proprietário identificado que realiza o
acompanhamento do risco.
Existe um responsável por medir e acompanhar riscos residuais do
Controlar os
projeto.
riscos
Os riscos são monitorados durante o andamento do projeto
O processo de gerenciamento de riscos é avaliado durante o projeto.
Metodologia
Minha empresa consegue reunir todas as pessoas necessárias para
sistemática para
realizar a gestão de riscos no projeto.
gestão de riscos
Os riscos técnicos são compartilhados com as partes interessadas pelo
Comunicar os time Scrum.
riscos
Os riscos de negócio são compartilhados com o time Scrum pelas
partes interessadas.
As equipes dos projetos recebem apoio organizacional (por meio de
Gestão de risco
treinamentos, dinâmicas de grupo) para aumentar o envolvimento do
de contexto social
cliente durante a elucidação de requisitos do projeto.

Fonte: elaborado pelo autor

Média da
afirmação
1,33
2,67
3,67
2,33

1,00
3,33
3,00
2,33
2,00
4,00
1,00
1,00
3,00
3,33
2,00
2,00
3,00
1,67
2,33
5,00
3,00
2,00
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5.14 Interpretação dos resultados dos projetos

Esta seção analisa os dados obtidos. O tema relevante relacionado a cada uma das
afirmações foi então analisado, considerando os elementos levantados pelos questionários e
a revisão bibliográfica no que se refere aos projetos

5.14.1

Planejamento da gestão dos riscos

Segundo PMI (2013) e OGC (2009), é necessário definir como será a condução das
atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto. Nos projetos estudados, apenas
no projeto A foi encontrado indícios desta definição. Nos demais projetos não existem
uma definição de como será conduzida as atividades de gestão de riscos. Os resultados
observados nos projetos foram:
•

Projeto A: a definição de como as atividades de gestão de riscos é conduzida é
clara para o Product Owner, Scrum Master, Líder Técnico e Gerente de TI.
Entretanto para desenvolvedores a maneira como ela é feita, do ponto de vista
de negócio não é tão clara quanto à forma como é realizada a gestão dos riscos
técnicos. Foram obtidas as seguintes respostas “Nem sempre está 100%
exposto como será feito a gestão de riscos do projeto para os desenvolvedores,
mas ela é realizada”, “Não sei se existem atividades explícitas para isso mas é
clara para mim a forma como é feito.” E

“O time é bem experiente e se

preocupa com isso”. Para esta afirmação foi obtido uma média 4,25 com um
intervalo de respostas entre 4 - Concordo parcialmente e 5 – Concordo
totalmente. Assim, observou-se, por meio das respostas dos entrevistados e
análise de documentação, que para este projeto a prática sugerida pelos
autores é aplicada mesmo não havendo uma boa comunicação sobre esta
atividade com os desenvolvedores.
•

Projeto B: a definição de como as atividades de gestão de riscos é conduzida
não é clara e transparente para todos os membros do time de desenvolvimento
do projeto. Foi citado “O time foca bastante nos processos para elucidação de
requisitos do projeto e muito pouco nas atividades de gerenciamento de riscos,
que muitas vezes não são mapeados.”, “Os riscos são analisados quando
alguém levanta sem existir um processo formal.” e “Muitas vezes o risco só é
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mapeado quando ele está na iminência de acontecer.” Para esta definição foi
obtido uma média 3,29 com um intervalo de respostas entre 1 - Discordo
Totalmente e 4 - Concordo Parcialmente (demonstrado no Apêndice F). Assim,
considerando as respostas e comentários dos entrevistados e a falta de
documentação do projeto sobre este assunto, observou-se que para este projeto
a definição sugerida pelos autores é não é aplicada.
•

Projeto C: a definição de como as atividades de gestão de riscos é conduzida
não é clara para os membros do time. Foi citado “O time levanta os riscos na
reunião de planejamento do Sprint, mas não é parte do processo, não havendo
uma etapa para fazer a gestão de riscos”. Para esta definição foi obtida a média
2,80 com um intervalo de votação entre 1 - Discordo Totalmente e 4 - Concordo
Parcialmente (demonstrado no Apêndice G). Assim, considerando as respostas
e comentários dos entrevistados e a falta de documentação do projeto sobre
este assunto, observou-se que para este projeto a definição sugerida pelos
autores é não é aplicada.

•

Projeto D: a definição de como as atividades de gestão de riscos é conduzida
não é clara. Foi citado “A gestão de riscos é realizada de forma empírica.” E “O
Product Owner estuda os riscos de negócio antes de escrever as histórias de
usuário para o time, caso o risco de negócio seja muito alto, a funcionalidade
não é solicitada para o time.”. Para esta definição foi obtida a média 1,50 com
um intervalo de votação entre 1 - Discordo Totalmente e 2 - Concordo
Parcialmente (demonstrado no Apêndice H). Assim, considerando as respostas
e comentários dos entrevistados e a falta de documentação do projeto sobre
este assunto, observou-se que para este projeto a definição sugerida pelos
autores é não é aplicada.

Para PMI (2013) e OGC (2009) é importante a existência de ferramentas para
realizar a gestão de riscos. Nos projetos estudados, apenas nos projetos A e B foram
encontradas ferramentas para realização da gestão de riscos, embora nem todos os
envolvidos no projeto tenham este conhecimento. Nos demais projetos não são utilizadas
ferramentas para realizar a gestão de riscos.

Os resultados observados nos projetos

foram:
•

Projeto A: Embora grande parte dos entrevistados respondesse que se
preocupa com a gestão dos riscos do projeto, a maioria das pessoas
desconhece a existência de alguma ferramenta para auxiliar na gestão de riscos
do projeto. Algumas pessoas consideraram a existência das seguintes
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ferramentas: Jira (ferramenta que contém o backlog do time, em que os riscos
são descritos nas histórias), a Wiki (ferramenta para criação de conteúdo
colaborativo, em que podem ser criadas listas de riscos) e o burndown em que é
possível fazer a gestão do risco de atraso do Sprint. Para esta sugestão foi
obtido uma média 3,13 com um intervalo de votação entre 1 - Discordo
Totalmente e 2 - Concordo Totalmente (demonstrado no Apêndice E). Foram
encontradas páginas na Wiki, referências à gestão de riscos em histórias de
usuário no Jira e os desenvolvedores informaram que verificam o burndown em
todas as reuniões diárias para evitar atraso na entrega dos Sprints do projeto.
Assim, embora as respostas e comentários dos entrevistados não sejam
unânimes em relação a sugestão do autor,

a documentação analisada do

projeto que foi citada por alguns entrevistados demonstra que a prática sugerida
pelos autores é parcialmente aplicada, já que nem todos os membros do projeto
tem conhecimento e utilizam a ferramenta.
•

Projeto B: dois dos entrevistados responderam que desconhecem a existência
de ferramentas para auxiliar na gestão de riscos do projeto. As pessoas que
consideraram a existência de ferramentas, citaram: “No Jira descrevemos os
riscos dentro das histórias”, “Utilizamos o Trello para uma reunião chamada que
fim levou que acontece quinzenalmente para tratar assuntos importantes,
incluindo alguns riscos que o time tenha identificado.” ,“Nós aumentamos a
pontuação das histórias caso seja identificado algum risco técnico”, “Utilizamos
os critérios de DOR (Definition of Ready), que garantem que os requisitos da
história só entrem no Sprint caso sigam os critérios de descrição definidos pelo
time e DOD (Definition of Done), que garantem que a história só pode ser
entregue caso respeite os critérios de aceitação definidos pelo time.” Para esta
sugestão foi obtido uma média 2,57 com um intervalo de respostas entre 2 Discordo Parcialmente e 5 - Concordo Totalmente (demonstrado no Apêndice
F). Assim, considerando as respostas do questionário, os comentários dos
entrevistados e a análise da documentação, a prática sugerida pelos autores é
parcialmente aplicada, já que nem todos os membros do projeto tem
conhecimento da ferramenta.

•

Projeto C: apenas um dos entrevistados respondeu 4 - Concordo Parcialmente
e citou “Pode se utilizar o Jira para descrever os riscos contidos nas histórias”.
Assim, considerando a média das respostas referentes à sugestão do autor que
foi média 2,2, os comentários dos entrevistados e não ter sido encontradas

81

informações sobre riscos na ferramenta informada pelo entrevistado, a prática
sugerida pelos autores não é aplicada neste projeto.
•

Projeto D: os entrevistados responderam que discordam ou desconhecem a
existência de ferramentas para auxiliar na gestão de riscos do projeto, algumas
pessoas consideraram a existência de ferramentas, porém não foram
encontrados indícios disso. Assim, considerando as respostas do questionário
que obtiverem média 2,25 os comentários dos entrevistados e não ter
encontrado informações sobre riscos em nenhuma ferramenta, a prática
sugerida pelos autores não é aplicada neste projeto.

PMI (2013), OGC (2009) e Barbosa (2014) sugerem que exista um plano de
respostas aos riscos do projeto. Para todos os projetos estudados existe um plano de
respostas aos riscos do projeto, embora esta informação nem sempre esteja descrita em
alguma ferramenta. Os resultados observados nos projetos foram:
•

Projeto A: o time considerou que existe um plano de respostas aos riscos do
projeto. Foi citado: “Mapeamos uma lista com possíveis respostas a alguns
riscos, incluindo o nome de pessoas que podem apoiar na resposta ao risco.”,
“No momento que um risco é identificado é criado um plano de resposta ao risco
em conjunto com todo time.” Embora também tenha sido pontuado “Nem
sempre conseguimos mapear todos os riscos existentes no projeto.” Para esta
afirmação foi obtido uma média de 4,5 com um intervalo de votação entre 4 Concordo Parcialmente e 5 - Concordo Totalmente (demonstrado no Apêndice
E). Foram encontradas páginas na Wiki, referentes ao plano de respostas aos
riscos do projeto Assim, considerando a resposta dos participantes e a
documentação analisada do projeto, a prática sugerida pelos autores é aplicada
neste projeto.

•

Projeto B: o time considerou que existe um plano de respostas aos riscos do
projeto, foi citado que “Quando um risco é identificado, o time se organiza para
fazer um plano de ação para minimizar o efeito desse risco.” Um dos
entrevistados também ponderou: “Nem sempre conseguimos identificar os
riscos existentes no projeto.” Para esta afirmação foi obtido uma média de 3,86
com um intervalo de votação entre 5 - Concordo Totalmente e 2 – Discordo
Totalmente (demonstrado no Apêndice F). Foram encontradas informações
referentes aos planos de respostas aos riscos na ferramenta Trello. Assim,
considerando a resposta dos participantes e a documentação analisada do
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projeto, a prática sugerida pelos autores é aplicada neste projeto, embora possa
ser melhorada.
•

Projeto C: Foi considerado que existe um plano de respostas aos riscos técnicos
do projeto mas não para os riscos de negócio. Também foi citado “Os riscos de
negócio são pequenos e por isso resolvemos aceitar estes riscos sem nenhum
plano para mitiga-los.” Para esta afirmação foi obtido uma média de 4,4 com um
intervalo de votação entre 5 - Concordo Totalmente e 3 – Indiferente
(demonstrado no Apêndice G). Foram encontradas informações referentes aos
planos de respostas aos riscos na ferramenta Jira. Assim, considerando a
resposta dos participantes e a documentação analisada do projeto, a prática
sugerida pelos autores é aplicada neste projeto. Apenas um entrevistado
respondeu como 3 – Indiferente porém ele citou que entrou no meio do projeto e
não viu nenhum gatilho de risco e por isso considera não ter suficiente para
opinar.

•

Projeto D: neste projeto não existe nenhuma documentação formal sobre um
plano de respostas aos riscos do projeto. Embora o time tenha considerado que
existe um plano de respostas aos riscos do projeto. Um dos entrevistados
comentou: “Existe um mapeamento dos riscos e um plano de mitigação para os
riscos que o time considera necessário mitigar, só não está documentado em
nenhum lugar”. Para esta afirmação foi obtido uma média de 3,75 com um
intervalo de respostas entre 5 - Concordo Totalmente e 1 – Discordo Totalmente
(demonstrado no

Apêndice G).

Assim,

considerando a resposta dos

participantes e a documentação analisada do projeto, a prática sugerida pelos
autores é aplicada neste projeto. Apenas o Gerente de TI respondeu 1 –
Discordo Totalmente porém como o plano não está descrito em nenhum lugar e
ele não participa de todas as reuniões do projeto, foi considerado que está
havendo falha nesta comunicação.
PMI (2013), OGC (2009) e Barbosa (2014) afirmam que as pessoas envolvidas no
projeto devem conhecem suas atribuições na gestão de riscos do projeto. Nos projetos
estudados, apenas no projeto A e B foram encontrados indícios desta definição, sendo
que no projeto B foi caracterizado como parcialmente aplicada. Nos demais projetos não
existem uma definição sobre as atribuições na gestão de riscos do projeto. Os resultados
observados nos projetos foram:
•

Projeto A: Todos os entrevistados concordaram total ou parcialmente com a
afirmação, exceto uma pessoa que discordou parcialmente e afirmou: “Os
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desenvolvedores não tem ainda muito conhecimento em relação à gestão de
riscos. Algumas pessoas tem mas o time de desenvolvimento não entende
totalmente sobre os riscos”.

Foi citado também “O desenvolvedor não

costuma se preocupar com o projeto como um todo, priorizando as atividades
de desenvolvimento de software”. Para esta afirmação foi obtido uma média de
4,25 em que 50% dos entrevistados concordaram totalmente com a afirmação.
Como as pessoas demostraram durante a entrevista ter conhecimento sobre
quais eram suas atribuições referentes aos riscos do projeto, a prática sugerida
pelos autores foi considerada como aplicada neste projeto.
•

Projeto B: as respostas obtidas foram diferentes. Quatro pessoas concordaram
parcialmente e três pessoas discordaram parcialmente. A média das respostas
foi 3,14.

Algumas pessoas discordaram da afirmação e citaram: “A

responsabilidade é do time como um todo”, “Cada pessoa tem noção dos riscos
que assume quando está realizando uma atividade”, “Não são todas as pessoas
que tem o conhecimento dos riscos envolvidos na funcionalidade que está
sendo desenvolvida.” Analisando as respostas dos entrevistados, é possível
observar que todos se preocupam com a gestão dos riscos do projeto e se
sentem responsáveis em realizar esta atividade. Porém não é identificada a
atribuição de cada pessoa individualmente. Assim, a prática sugerida pelos
autores é aplicada parcialmente neste projeto.
•

Projeto C: não são claras para o time deste projeto quais são suas atribuições
referentes à gestão de riscos. A maioria dos entrevistados discordou da
afirmação e a média das respostas foi 2,4. Apenas um entrevistado concordou
com a afirmação, alegando que a responsabilidade seria do Gerente de TI e
Product Owner. Como ambos os papéis discordaram da afirmação, a prática
sugerida pelos autores foi considerada como não aplicada neste projeto.

•

Projeto D: resultado semelhante ao projeto C, com a maioria discordando e um
desenvolvedor concordando parcialmente, citando: “O Líder Técnico têm
responsabilidade pelos riscos técnicos e o Product Owner é responsável pelos
riscos de negócio” . Assim, considerando a média das respostas e as
informações dos respondentes de 2,25, a prática sugerida pelos autores foi
considerada como não aplicada neste projeto.

Para Verner et al. (2014), é importante mapear os riscos em um estágio inicial do
projeto para reduzir a probabilidade de riscos subsequentes. Nos projetos estudados, não
foram encontrados indícios desta definição. Os resultados observados nos projetos foram:
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•

Projeto A: algumas pessoas não souberam opinar se a empresa identifica os
riscos antes do início do projeto e outras pontuaram: “Grande parte dos projetos
não tem uma definição clara sobre os riscos do projeto antes do início dele.”,
“Para a maioria dos projetos os riscos não são tratados como elemento chave
para o início de um projeto.” As pessoas que concordaram com a afirmação
ponderaram que estavam considerando a visão dos projetos que elas
participaram, que foi apenas este dentro da organização. Considerando esta
informação, a média das respostas (3,0) e a falta de documentação que
comprove esta prática, ela foi considerada como não aplicada neste projeto.

•

Projeto B: a maioria das pessoas discordou que a empresa identifica os riscos
antes do início do projeto. Elas pontuaram: “Muitos riscos de negócio acabam
sendo mitigados durante o refinamento do backlog”, “A maioria dos projetos se
inicia com muita urgência, impossibilitando assim uma análise de risco
aprofundada antes do início do projeto.” Analisando as respostas dos
entrevistados, a média de respostas que foi 2,43 e a falta de documentação que
comprove esta prática, ela foi considerada como não aplicada neste projeto.

•

Projeto C: Todas as pessoas discordaram que a empresa identifica os riscos
antes do início do projeto, exceto uma pessoa. Foi pontuada: “Muitos riscos de
negócio acabam sendo mitigados durante a reunião de planejamento dos
Sprints, não havendo uma análise de risco aprofundada antes do início do
projeto.” Analisando as respostas dos entrevistados, a média de respostas que
foi 1,60 e a falta de documentação que comprove esta prática, esta prática foi
considerada como não aplicada neste projeto.

•

Projeto D: todas as pessoas discordaram totalmente que a empresa identifica os
riscos antes do início do projeto. A média para este item foi 1.0 e por este
motivo esta prática foi considerada como não aplicada neste projeto.

5.14.2

Identificação de riscos

Segundo Barbosa (2014), Tomanek e Juricek (2015) o time Scrum em conjunto com
as partes interessadas deve identificar e detalhar todos os riscos antes do início do
projeto. Nos projetos estudados, foram encontrados indícios desta definição apenas nos
projetos B e D. Os resultados observados nos projetos foram:
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•

Projeto A: o Product Owner citou: “No início devido à urgência os riscos não
foram mapeados no início e acarretaram em vários problemas ao longo do
projeto.” O Gerente de TI disse: “Como não realizamos isso no início do projeto,
o time aprendeu a identificar melhor os riscos durante o andamento do projeto,
principalmente durante o refinamento do backlog e no evento de planejamento
dos Sprints.” As demais pessoas pontuaram que não participaram do início do
projeto. Analisando as respostas dos entrevistados, a média de respostas que
foi 2,88 e a falta de documentação que comprove esta prática, esta prática foi
considerada como não aplicada neste projeto.

•

Projeto B: o Product Owner citou: “Como não foi um projeto muito urgente,
alguns riscos foram mapeados no início do projeto, mas poderia ser feito
melhor”. Embora muitas pessoas tenham discordado e a média de respostas
desta afirmação tenha sido 3,0, foram encontrados documentos na Wiki que
demostraram que foi detalhado os riscos antes do início do projeto. Com isso,
esta prática foi considerada como parcialmente aplicada neste projeto.

•

Projeto C: um desenvolvedor citou: “O time não está focado nesta atividade e, na
maioria das vezes, atua de maneira reativa.” Embora algumas pessoas tenham
concordado com a afirmação, não conseguiram exemplificar como isso foi
realizado. Como a média das respostas obtidas foi 2,4 não foi encontrada
nenhuma documentação, e o Product Owner e o Gerente de TI discordaram da
afirmação esta prática foi considerada como não aplicada neste projeto

•

Projeto D: o Líder Técnico citou “Foram feitas muitas coisas, mas faltou esse
planejamento inicial e enfrentamos problemas no projeto por isso”. Embora
algumas pessoas tenham discordado parcialmente, foi encontrado um e-mail em
que a equipe técnica conversava sobre os riscos do projeto. A média das
respostas obtidas foi 3,0. Assim, esta técnica foi considerada como parcialmente
aplicada neste projeto pois não foram encontradas evidências de envolvimento
de todas as partes interessadas.

De acordo com Barbosa (2014), Tomanek e Juricek (2015), os riscos que podem
afetar o projeto devem ser identificados pelo menos durante os eventos de planejamento
do Sprint. Nos projetos estudados, isto foi considerado como aplicado em todos os
projetos. Os resultados observados nos projetos foram:
•

Projeto A: todos os entrevistados concordaram pelo menos parcialmente com a
afirmação, sendo que 75% concordaram totalmente com ela. A média obtida foi
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de 4,75 para esta recomendação. Assim, esta recomendação foi considerada
como aplicada neste projeto.
•

Projeto B: um desenvolvedor citou: “A identificação de riscos de negócio precisa
ser melhorada, em alguns momentos não conseguimos identificar todos os
riscos existentes naquela fase do projeto. Mas nós fazemos isso sim.” E por
este motivo discordou parcialmente. Todos os outros entrevistados concordaram
pelo menos parcialmente com recomendação dos autores. A média obtida foi de
4,14 para esta afirmação. Assim, esta recomendação foi considerada como
aplicada neste projeto.

•

Projeto C: de maneira geral, o time considerou que identifica os riscos pelo
menos durante a cerimônia de planejamento do Sprint. Embora tenha sido
citado: “Como os riscos de negócio já foram mapeados para o sistema atual,
acabamos focando bastante nos riscos já conhecidos e nem sempre nos
atentamos para possíveis novos riscos.” A média obtida foi de 4,40 para esta
afirmação. Assim, esta afirmação foi considerada como aplicada neste projeto.

•

Projeto D: de maneira geral, o time considerou que identifica os riscos pelo
menos durante a cerimônia de planejamento do Sprint. Apenas uma pessoa
discordou da afirmação dizendo: “Às vezes são identificados durante o
desenvolvimento”. A média obtida foi de 3,25. Como 75% das pessoas
concordam com a afirmação e podem existir riscos que não foram mapeados
em qualquer tipo de projeto, esta afirmação foi considerada como aplicada neste
projeto.

De acordo com PMI (2013), Barbosa (2014), Tomanek e Juricek (2015) e OGC
(2009), os riscos do projeto devem ser identificados, detalhados, compartilhados e
entendidos por todo time e partes interessadas do projeto. Nos projetos estudados, esta
definição foi considerada como aplicada nos projetos A e B. Os resultados observados
nos projetos foram:
•

Projeto A: Alguns entrevistados ponderaram: “Algumas pessoas não sabem se
as partes interessadas têm conhecimento dos riscos mapeados pelo time para o
projeto. Mas sempre avisamos o Product Owner sobre os riscos técnicos
envolvidos no projeto”, “Não tenho total conhecimento dos riscos de negócios da
área de negócio, mesmo sendo Product Owner”. Como a maioria concordou
parcialmente com a afirmação, com uma média de 3,71 e foram encontradas
páginas na Wiki referentes a lista de gestão de riscos que envolviam tanto riscos
de negócios quanto riscos técnicos, foi considerado como parcialmente aplicada
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devido à falha de comunicação no compartilhamento destas informações entre o
time de desenvolvimento, Product Owner e partes interessadas do projeto.
•

Projeto B: os desenvolvedores citaram: “Discutimos mas não o suficiente. O que
é identificado pelo time de desenvolvimento é compartilhado.”, “Na parte técnica
é aplicada, mas em negócio precisa ser melhorado. O risco de produto não é
compartilhado, não temos visão se ele é identificado.” Como a maioria
concordou parcialmente com a afirmação, com uma média de 3,86 e foram
encontrados e-mails sobre o assunto, esta prática foi considerada como
parcialmente aplicada para este projeto.

•

Projeto C: a maioria do time considerou que os riscos do projeto não são
compartilhados com todos os envolvidos nele. Foi citado: “ A comunicação dos
riscos é bastante falha neste sentido e a forma como os riscos são mapeados
poderia ser melhorada para dar mais visibilidade a eles.” Como a maioria
discordou da afirmação, a média obtida para esta recomendação foi de 2,4 e
não foram encontrados documentos sobre o assunto, esta prática foi
considerada como não aplicada para este projeto.

•

Projeto D: com uma média de respostas igual a 2,0, o time considerou que os
riscos do projeto não são compartilhados com todos os envolvidos no projeto.
Foi citado: “A comunicação dos riscos é bastante falha neste sentido e que a
forma como os riscos são mapeados poderia ser melhorada para dar mais
visibilidade a eles.” Como a maioria discordou da afirmação e não foram
encontrados documentos sobre o assunto, esta prática foi considerada como
não aplicada para ente projeto.

5.14.3

Categorização dos riscos

De acordo com PMI (2013), os riscos do projeto devem ser categorizados, de
acordo com as fontes de risco, por área afetada do projeto ou outras categorias úteis (por
exemplo, fase do projeto) para determinar as áreas do projeto mais expostas aos efeitos
da incerteza. Nos projetos estudados, esta definição foi considerada como parcialmente
aplicada apenas no projeto A. Os resultados observados nos projetos foram:
•

Projeto A: a maioria das pessoas considerou que concorda parcialmente com a
afirmação. Foi pontuado: “Os riscos não são categorizados, mas sabemos quais
os impactos que o risco pode causar nas partes do projeto.”, “Categorizamos os
riscos de acordo com a área de negócio que poderá ser impactada.” Não foi
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encontrada nas documentações analisadas a EAR do projeto, mas os riscos são
categorizados com relação à probabilidade com (alta, média ou baixa) e são
descritos os possíveis impactos do risco. Como a maioria concordou
parcialmente com a afirmação, com uma média de 3,50 e foram encontrados
documentos sobre o assunto, esta prática foi considerada como parcialmente
aplicada.
•

Projeto B: a maioria das pessoas considerou que os riscos do projeto não são
categorizados, mas foi pontuado “O time sabe quais os impactos que o risco
pode causar nas partes do sistema.” Não foram encontradas documentações
sobre este assunto, a nota média desta afirmação foi 2,43 e a maioria do time
acredita que isto não é praticado para este projeto. Por isso, esta prática foi
considerada como não aplicada.

•

Projeto C: embora tenha sido ponderado: “Isto é feito em alguns casos, mas
poderia ser melhorado, evolvendo todas as partes interessadas no projeto.”, a
maioria das pessoas discordou da afirmação e não foram encontrados
documentos que comprovassem esta prática. Além disso, a média desta
afirmação foi 2,2. Por estes motivos, esta prática foi considerada como não
aplicada.

•

Projeto D: 75% das pessoas considerou que os riscos do projeto não são
categorizados, mas foi pontuado: “O time sabe quais os impactos que o risco
pode causar nas partes do sistema.” Não foram encontradas documentações
sobre este assunto e a nota média desta afirmação foi 2. Por isso, esta prática
foi considerada como não aplicada.

5.14.4

Análise qualitativa dos riscos

Kerzner (2011), PMI (2013) e OGC (2009), recomendam que os riscos identificados
para o projeto devam ser avaliados levando em consideração a probabilidade de
ocorrência e os possíveis impactos. Nos projetos estudados, esta definição foi
considerada como aplicada apenas no projeto A e parcialmente aplicada nos demais
projetos. Os resultados observados nos projetos foram:
•

Projeto A: todas as pessoas concordaram que esta análise é realizada. Apenas
uma pessoa respondeu como indiferente e pontuou: “Eu não sei se isto é feito
neste projeto”. Foram encontradas páginas na Wiki que comprovaram que esta
análise é realizada. A probabilidade e impacto dos riscos são classificados como
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alta média ou baixa. A média de respostas foi 4,38. Assim, esta prática foi
considerada como aplicada neste projeto.
•

Projeto B: foram obtidas como respostas: “O time avalia os impactos dos riscos
mas dificilmente calcula a probabilidade dele ocorrer.”

“Não realizamos a

priorização dos riscos”, “As histórias são priorizadas pelo Product Owner levando
em consideração os riscos envolvidos nelas.” A média das respostas foi 3,43.
Embora a maioria das respostas tenham sido concordo total ou parcialmente com
a afirmação, isto é realizado de maneira implícita sem nenhuma documentação.
Por este motivo foi classificada como parcialmente aplicada;
•

Projeto C: o time considerou que isto é feito em alguns casos, foi citado:
“Poderia ser melhorado, evolvendo todas as partes interessadas no projeto.” A
média das respostas obtidas foi 3,60 e maioria das pessoas concordou que isso
é realizado de maneira implícita. Por isso esta prática foi classificada como
parcialmente aplicada.

•

Projeto D: maioria das pessoas concordou que isso é realizado de maneira
implícita. Também foi citado: “Isto é feito apenas para alguns cenários. Na
maioria das vezes, é considerado apenas o valor para o negócio sem pontuar os
riscos envolvidos.” A média das respostas obtidas foi 3,50. Por isso, esta prática
foi classificada como parcialmente aplicada.

De acordo com Kerzner (2011), PMI (2013) e OGC (2009) é importante existir um
mecanismo para priorização dos riscos dos projetos. Nos projetos estudados, esta
sugestão foi considerada como não aplicada para todos os projetos. Os resultados
observados nos projetos foram:
•

Projeto A: não houve consenso para esta afirmação. Foi citado: “Isso é feito
conforme se avalia, é feito informalmente...pode ser que uma história ganhe
prioridade devido ao risco de negócio que envolve ela” A média das respostas
obtida foi 2,75 e não foram encontrados nas documentações nada que
comprovasse esta prática. Assim, ela foi considerada como não aplicada.

•

Projeto B: a maioria dos entrevistados discorda da afirmação. Um dos
entrevistados pontuou que “As histórias são priorizadas pelo Product Owner
levando em consideração os riscos envolvidos nelas.”. Não foram encontrados
documentos que demostrassem esta prática. A média obtida nas perguntas foi
2,71. Considerando estes fatores, a prática foi considerada como não aplicada.

•

Projeto C e D: a média de avalição dos respondentes foi 1,5 e 1,0. O único
entrevistado que respondeu com nota de diferente de 1 - Discordo totalmente
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avaliou como indiferente citando: “Desconheço este tipo de prática para este
projeto, então vou votar como indiferente.” Analisando estes dados, a prática foi
considerada como não aplicada.

5.14.5

Análise quantitativa dos riscos

De acordo com PMI (2013), os riscos identificados nos projetos devem ser
analisados numericamente de acordo com os objetivos do projeto. Nos projetos
estudados, esta definição foi considerada como parcialmente aplicada para o Projeto A, e
não aplicada para outros os projetos. Os resultados observados nos projetos foram:
•

Projeto A: as respostas para esta questão foram bem diferentes. Muitas
pessoas citaram: “Desconheço”, “Não fazemos” e “Se é feito eu não sei”.
Entretanto quatro pessoas responderam que concordavam parcialmente e
mostraram as análises quantitativas dos riscos deste projeto. A média das
respostas foi 2,63. A análise é aplicada para alguns riscos do projeto, somente
os considerados como críticos e muitas pessoas desconhecem a análise. Por
este motivo a prática foi considerada como parcialmente aplicada.

•

Projetos B, C e D: Nestes projetos as médias obtidas foram: 1,14, 1,0 e 1,0. A
única pessoa que voltou com 4 – Discordo Parcialmente ponderou “Eu acho que
não tem, mas acredito que tenha algo a respeito por isso vou votar em discordo
parcialmente.”. Devido às notas obtidas nos projetos e falta de documentação
sobre este tipo de análise, a prática foi considerada como não aplicada para
estes projetos.

Para Souza et al. (2009) e Amland (2000) é recomendado à utilização de testes de
software para avaliar os riscos técnicos dos projetos. Nos projetos estudados, esta
definição foi considerada como parcialmente aplicada para o Projeto A, B e D e aplicada
para C, que tem como objetivo a melhoria de performance de um sistema. Os resultados
observados nos projetos foram:
•

Projeto A: 75% das pessoas concordam que é realizado algum tipo de teste de
software para avaliar os riscos técnicos do projeto. Como exemplo foi
comentado: “Realizamos testes funcionais para verificar se existem bugs, teste
unitário, teste de carga, teste de stress.”, “Realizamos mas está longe do ideal”.
A média obtida para esta questão foi 3,75. Foram encontrados documentos na
Wiki referente à realização destes testes. Porém estas ações não estão
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identificadas como plano de ação para os riscos envolvidos no projeto e é vista
pelo time como parte do ciclo de desenvolvimento do software. Assim, esta
prática foi considerada neste projeto como aplicada parcialmente.
•

Projeto B:

a maioria dos entrevistados pontuou que concordam com a

afirmação. Foi comentado: “Existem alguns testes relacionados a risco, porém
precisam ser bastante melhorados.”. Foram encontrados documentos na Wiki
referente à realização destes testes embora não estejam relacionadas à prática
de gestão de riscos assim como descrito no Projeto A. A média obtida para esta
questão foi 3,43. Com isso, esta prática foi considerada como aplicada
parcialmente neste projeto.
•

Projeto C. todos os entrevistados concordaram que existem testes relacionados
aos riscos do projeto visto que um dos objetivos do projeto é melhoria de
performance. A média obtida para esta questão foi 4,20. Com isso, esta prática
foi considerada como aplicada neste projeto.

•

Projeto D: a maioria dos entrevistados concordou que existe algum tipo de
testes relacionado a riscos. Entretanto pontuaram que “Existem alguns testes
relacionados a risco, porém com coberturas parciais.” Não foram encontradas
documentações referentes a isso. A média de respostas obtida foi: 3,5.
Analisando estes fatores, esta prática foi considerada como aplicada
parcialmente neste projeto.

5.14.6

Planejar as respostas aos riscos

Segundo PMI (2013) e OGC (2009), é importante desenvolver opções e ações para
aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. No projeto A, foi
citado “A maioria das pessoas respondeu que isso é discutido durante o evento de
planejamento do Sprint e durante o refinamento do backlog com o apoio do Product Owner”
No Projeto B, foi comentado: “O Product Owner realiza esta atividade durante as escritas
das histórias de usuário e o time normalmente está mais preocupado com a execução das
atividades. No projeto o Scrum Master também realiza estas atividades em determinadas
situações durante o Sprint”. No projeto C, foi pontuado: “O time se preocupa em realizar esta
atividade”. No projeto D foi exemplificado “Realizamos principalmente nas reuniões de
planejamento dos Sprints”. As médias dos projetos foram: 4,75, 4,0, 4,14 e 4,40 e 3,75 para
os projetos A, B, C e D respectivamente. Com estas informações, foi considerado que esta
prática é aplicada nestes projetos
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5.14.7

Controlar os riscos

Segundo OGC (2009) e ISO 31000 (2009), cada risco identificado no projeto deve
ter um proprietário. Nos projetos estudados, esta sugestão foi considerada como
parcialmente aplicada para o Projeto A, B e C e não aplicada para o D. Os resultados
observados nos projetos foram:
•

Projetos A, B e C: As respostas para esta sugestão dos autores foram bem
diferentes. As pessoas que concordaram totalmente

justificaram “A

responsabilidade é de todo time” e “Os riscos técnicos é de responsabilidade
do time de desenvolvimento”. Já pessoas que discordaram, afirmaram “Não
definimos um responsável para cada risco”. Considerando que a média para
esta afirmação foi 3,25 para o projeto A, 3,71 para o B, 2,40 para o C e que a
maioria das pessoas considerou como uma responsabilidade compartilhada
entre as pessoas do projeto, já que não é documentada em lugar nenhum
esta informação. Foi considerado que esta prática é parcialmente aplicada
nestes projetos.
•

Projeto D: A média obtida para o projeto foi de 1,75. Não foram identificados
documentos

que

demostrassem

esta

prática

ou

entrevistados

que

explicassem como isso é feito no projeto. Assim, esta prática foi considerada
como não aplicada neste projeto.
De acordo com PMI (2013) e OGC (2009), é importante existir um responsável por
medir e acompanhar riscos residuais do projeto. Nos projetos estudados, esta definição foi
considerada como não aplicada para o Projeto B, C e D e parcialmente aplicada para o A.
Os resultados observados nos projetos foram:
•

Projeto A: embora algumas pessoas desconheçam a existência deste tipo de
acompanhamento, foi demonstrado pelo Gerente de TI que isto é realizado
para alguns riscos que são documentados na Wiki. A média para esta
afirmação foi 3,50. Com estas informações, a prática foi considerada como
não parcialmente aplicada neste projeto.

•

Projetos B, C e D: nestes projetos, a maioria das pessoas desconhece este
tipo de prática. Os entrevistados que concordaram com a informação não
conseguiram exemplificar nenhum caso que isto tenha ocorrido ou mostrar
alguma documentação que demostrasse a prática. As médias obtidas para os
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projetos B, C e D foram: 3,14, 1,60 e 1,75, respectivamente. Assim, para
estes projetos foi considerada como não aplicada.
Para PMI (2013) e OGC (2009), os riscos devem ser monitorados durante o
andamento do projeto. Nos projetos estudados, esta definição foi considerada como
parcialmente aplicada para os projetos B, C e D e aplicada para o A. Os resultados
observados nos projetos foram:
•

Projeto A: a maioria do time considerou que os riscos são monitorados
durante o andamento do projeto. Foi citado: “Principalmente os críticos, são
monitorados de forma implícita quando eles são identificados, mas não existe
um processo formal para isso. “A média para esta afirmação foi de 4,25 e
existem documentos da Wiki que demonstram que os riscos são monitorados,
inclusive com datas de atualizações praticamente quinzenais. Assim, para
este projeto esta prática foi considerada como aplicada.

•

Projetos B, C e D: nestes projetos, as respostas dos entrevistados divergiram.
Como não existe documentação para monitoria dos riscos destes projetos, foi
solicitado que os entrevistados exemplificassem como os riscos eram
monitorados. A grande maioria das respostas foi parecida com essa:
“Monitoramos durante o planejamento do Sprint e refinamento do backlog. O
Product Owner monitora os riscos de negócio também”. As médias obtidas
para os projetos B, C e D foram: 3,43, 3,20 e 3,50, respectivamente. Assim,
para estes projetos foi considerada como parcialmente aplicada.

PMI (2013) e OGC (2009) afirmam que o processo de gerenciamento de riscos deve
ser avaliado durante o projeto. Nos projetos estudados, esta definição foi considerada como
parcialmente aplicada para o Projeto A e B e não aplicada para os C e D. Os resultados
observados nos projetos foram:
•

Projeto A e B: nestes projetos, algumas pessoas concordaram com a
afirmação. No projeto A, foi pontuado “O processo de gerenciamento de
riscos é avaliado, quando necessário, durante o evento de retrospectiva que
ocorre quinzenalmente neste projeto.” No projeto B, foi citado: “O processo é
avaliado de vez em quando na retrospectiva”. A média das afirmações para
os projetos A e B foram: 3,13 e 2,71 respectivamente. Assim, para estes
projetos foi considerada como parcialmente aplicada.

•

Projetos C e D: nestes projetos, as pessoas discordaram com a afirmação. A
média das afirmações para os projetos C e D foram: 1,20 e 1,50
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respectivamente. Assim, para estes projetos foi considerada como não
aplicada.

5.14.8

Metodologia sistemática para gestão de riscos

Serpella et al. (2014) sugere que a abordagem de gestão de riscos exija uma
metodologia adequada e sistemática para garantir o sucesso do projeto. Com relação a esta
afirmação, as respostas dos entrevistados foram bem diferentes em todos os projetos.
Alguns consideraram que existia uma metodologia adequada e outros não. Dentre os
comentários dos entrevistados é possível citar para o projeto A: “Existe um esforço em
reunir todas as partes interessadas no projeto para realizar a gestão de riscos do projeto,
mas muitas partes interessadas não se evolvem nestas atividades.”. No projeto B foi
afirmado: “Nem sempre conseguimos reunir todas as pessoas para realizar a gestão de
riscos do projeto.” e “São tratados quando eles são identificados sem existir um processo
formal.” No projeto C, foi dito: “Na medida do possível reunimos todas as pessoas do projeto
para realizar a gestão de riscos do projeto. Mas sem definir um processo para isso”. No
projeto D foi explicado: “Não é pensado na melhor forma de como a gestão de riscos será
realizada. Isto é realizado de maneira muito pontual não como um processo.” Considerando
os comentários das pessoas e as médias das afirmativas que foram: 3,0, 2,57, 2,8 e 2,0
para os projetos A, B, C e D, respectivamente. Foi considerada que a recomendação de
Serpella et al. (2014) não é aplicada para os projetos, já que houve um consenso entre os
entrevistados e pelo menos um participante por projeto citou que as partes interessadas têm
dificuldade em participar da gestão de riscos do projeto.

5.14.9

Comunicar os riscos

OGC (2009) sugere a comunicação dos riscos e a garantia que as informações
relacionadas às ameaças e oportunidades enfrentadas pelo projeto sejam comunicadas
tanto no projeto quanto externamente para as partes interessadas. Nos projetos estudados,
92% dos entrevistados concordaram que eles compartilham os riscos técnicos com as
partes interessadas, representado pelo Product Owner. Considerando as médias das
afirmativas que foram: 4,38, 4,43, 4,40 e 5,00 para os projetos A, B, C e D, respectivamente
foi considerado que o time compartilha os riscos técnicos com as partes interessadas.
Entretanto com relação ao compartilhamento dos riscos das partes interessadas com
o time, foram obtidas notas inferiores: 3,88, 2,71, 3,80 e 3,50 para os projetos A, B, C e D,
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respectivamente. No projeto A foi citado: “Os riscos de negócio são compartilhados na
maioria das vezes com o time Scrum pelas partes interessada. Mas que ainda existem
algumas falhas de comunicação muitas vezes gerada pela urgência muito grande sem um
planejamento.”. No projeto B foi exemplificado: “Os riscos são compartilhados, mas existem
falhas nesta comunicação como, por exemplo, a apresentação de alguns indicadores de
negócio.” No projeto C foi dito: “Os riscos de negócio são compartilhados na maioria das
vezes com o time Scrum, mas que poderia ser melhorado.” No projeto C foi justificado: “Os
riscos de negócio nem sempre são compartilhados com o time Scrum.” No projeto D foi dito:
“Em alguns cenários isso acontece, mas as vezes ocorrem falhas”.
Assim, foi considerada que a recomendação de OGC (2009) é parcialmente aplicada
nestes projetos, já que foi apontado que a comunicação sobre os ricos de negócio pode ser
melhorada para todos os projetos. .

5.14.10

Gestão de risco de contexto social

Singh e Dey (2017) sugerem a necessidade de se concentrar em "soft skills",
utilizando-se de treinamento da equipe do projeto em liderança, motivação, comunicação
interpessoal, dinâmicas de grupo para aumentar o envolvimento do cliente e assim contribuir
para requisitos estáveis, levando a melhores resultados do projeto. Dentre os entrevistados
não houve uma concordância, 50% concordou que existe o apoio organizacional, 8%
disseram que não sabiam opinar, votando como indiferente e 42% votaram que não existem
ou existe muito pouco apoio organizacional para isso. Dentre os que citaram que existe, foi
citado: “Os treinamentos ocorrem quando existe uma necessidade. O papel do Scrum
Master e das ferramentas como Jira, slack e Confluence são os meios que a empresa provê
para apoiar na elucidação de requisitos”, “O Product Owner tem um orçamento para poder
realizar pesquisa e envolver o cliente final e o Scrum Master apoia o time na organização e
nas reuniões dos Sprints.” e “O Product Owner conversa com a área de negócio para
elucidar os requisitos dos próximos Sprints e logo após ele realiza as reuniões de
refinamento e planejamento dos Sprints para elucidar os requisitos do projeto com o time”
Considerando as informações citadas acima e as médias de repostas por projetos
que foram: 3,63, 3,50 , 2,40 e 2,75 para os projetos A, B, C e D, respectivamente foi
considerado que a empresa aplica parcialmente esta sugestão.

5.15 Análise comparativa dos resultados
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Esta seção apresenta uma análise comparativa dos projetos A, B, C, e D com base
nos dados individuais de cada projeto, previamente analisados.

5.15.1

Análise numérica dos projetos

A média aritmética simples é um conjunto de valores numéricos e é calculada
somando-se todos estes valores e dividindo-se o resultado pelo número de elementos
somados. Neste trabalho a média aritmética simples foi utilizada como um indicador da
opinião dos entrevistados sobre das questões e é apresentada na Tabela 20.
Nesta pesquisa, o valor da média é diretamente proporcional à percepção dos
entrevistados sobre a utilização das sugestões dos autores estudados sobre a gestão de
riscos nos projetos que eles trabalham. Foi considerado como uma prática aplicada as
questões que obtiveram notas superiores a 3,5.
Conforme apresentado na Tabela 20, o projeto A possui várias questões avaliadas
entre 4,0 e 5,0, sendo também o projeto que obteve as maiores médias. Já os projetos C
e D, apresentaram os menores números, com diversos valores na faixa de 1,0 e 2,0.
Observa- se, portanto, que os profissionais dos projetos C e D utilizam poucas práticas
sobre gestão de riscos seguidos pelos profissionais do projeto B, que consideraram que
utilizam parcialmente práticas de gestão de riscos em seus projetos, de acordo com os
dados apresentados na Tabela 20. Os profissionais do projeto A consideraram que
utilizam muitas práticas relacionadas à gestão de riscos, embora muitas questões tenham
médias abaixo de 4,0.
A análise numérica aqui descrita não possui pretensões estatísticas, buscando
servir

apenas

como

referência

para

a

análise

qualitativa

dos

resultados.
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Tabela 20 - Respostas para análise do questionário fechado de todos os projetos
Tema
relevante

Afirmação avaliada

A definição de como será conduzida as atividades de gerenciamento
dos riscos do projeto é clara.
Existem ferramentas para realizar a gestão de riscos.
Existe um plano de respostas aos riscos do projeto
Planejamento
As pessoas envolvidas no projeto conhecem suas atribuições na
da gestão dos
gestão de riscos nos projetos
riscos
Minha empresa só realiza a primeira reunião de planejamento do
Sprint quando os riscos iniciais do projeto já foram identificados,
detalhados, compartilhados e entendidos por todo time Scrum e partes
interessadas do projeto.
O time Scrum em conjunto com as partes interessadas identifica e
detalha todos os riscos antes do início do projeto.
Identificação Os riscos que podem afetar o projeto são identificados pelo menos
de riscos
durante os eventos de planejamento do Sprint.
Os riscos do projeto são identificados, detalhados, compartilhados e
entendidos por todo time Scrum e partes interessadas do projeto.
Os riscos do projeto são categorizados, de acordo com as fontes de
Categorização risco, por área afetada do projeto ou outras categorias úteis (por
dos riscos
exemplo, fase do projeto) para determinar as áreas do projeto mais
expostas aos efeitos da incerteza.
Os riscos identificados para o projeto são avaliados levando em
Análise
qualitativa dos consideração a probabilidade de ocorrência e os possíveis impactos.
riscos
Existe um mecanismo para priorização dos riscos dos projetos.
Os riscos identificados nos projetos são analisados numericamente de
Análise
acordo com os objetivos do projeto.
quantitativa
Utilizamos testes de software para avaliar os riscos técnicos dos
dos riscos
projetos.

A

B

C

D

Média da
Afirmação

4,25

3,29

2,80

1,50

2,96

3,13
4,50

2,57
3,86

2,20
4,40

2,25
3,75

2,54
4,13

4,25

3,14

2,40

2,25

3,01

3,00

2,43

1,60

1,00

2,01

2,88

3,00

2,40

3,00

2,82

4,75

4,14

4,40

3,25

4,14

3,71

3,86

2,40

2,00

2,99

3,50

2,43

2,20

2,00

2,53

4,38

3,43

3,60

3,50

3,73

2,75

2,71

1,00

1,50

1,99

2,63

1,14

1,00

1,00

1,44

3,75

3,43

4,20

3,50

3,72

Media
Tema

2,93

3,32

2,53

2,62

2,58
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O time Scrum desenvolve estratégias para aumentar as oportunidades
Planejar as
e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto pelo menos durante o
respostas aos
evento de planejamento do Sprint.
riscos
Cada risco tem um proprietário identificado que realiza o
acompanhamento do risco.
Controlar os Existe um responsável por medir e acompanhar riscos residuais do
riscos
projeto.
Os riscos são monitorados durante o andamento do projeto
O processo de gerenciamento de riscos é avaliado durante o projeto.
Metodologia
sistemática Minha empresa consegue reunir todas as pessoas necessárias para
para gestão realizar a gestão de riscos no projeto.
de riscos
Os riscos técnicos são compartilhados com as partes interessadas
Comunicar os pelo time Scrum.
riscos
Os riscos de negócio são compartilhados com o time Scrum pelas
partes interessadas.
Gestão de
As equipes dos projetos recebem apoio organizacional (por meio de
risco de
treinamentos, dinâmicas de grupo) para aumentar o envolvimento do
contexto
cliente durante a elucidação de requisitos do projeto.
social
Fonte: elaborado pelo autor

4,75

4,14

4,40

3,75

4,26

3,25

3,71

2,40

1,75

2,78

3,50

3,14

1,60

1,75

2,50

4,25
3,13

3,43
2,71

3,20
1,20

3,50
1,50

3,59
2,13

3,00

2,57

2,80

2,00

2,59

4,38

4,43

4,40

5,00

4,55

4,26

2,75

2,59

4,01
3,88

2,71

3,80

3,50

3,47

3,63

3,50

2,40

2,75

3,07

3,07
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5.15.2

Análise comparativa de temas

Foi realizada uma seleção das questões que obtiveram as maiores cinco maiores
médias para cada projeto utilizando os dados apresentados na tabela 20. Os temas
relativos a estas questões foram agrupados para comparação entre os projetos, sendo
apresentados na Tabela 21.
Tabela 21 - Afirmações com maiores médias nos projetos
Afirmação avaliada

A

B

C

D

Existe um plano de respostas aos riscos do projeto
Os riscos que podem afetar o projeto são identificados pelo menos
durante os eventos de planejamento do Sprint.
Utilizamos testes de software para avaliar os riscos técnicos dos
projetos.
O time Scrum desenvolve estratégias para aumentar as
oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto pelo
menos durante o evento de planejamento do Sprint.
Os riscos técnicos são compartilhados com as partes interessadas
pelo time Scrum.
Os riscos identificados para o projeto são avaliados levando em
consideração a probabilidade de ocorrência e os possíveis
impactos.
Os riscos do projeto são identificados, detalhados, compartilhados e
entendidos por todo time Scrum e partes interessadas do projeto.
Os riscos de negócio são compartilhados com o time Scrum pelas
partes interessadas.
Os riscos de negócio são compartilhados com o time Scrum pelas
partes interessadas.

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

Fonte: elaborado pelo autor

Embora os projetos tenham sido desenvolvidos na mesma empresa, as respostas
às questões sugerem que possuem algumas perspectivas distintas em relação a como a
gestão de riscos é conduzida nos projetos. Há unanimidade em 3 afirmações, há
concordância em 3 afirmações e não existe concordância em 3 afirmações.
É possível observar que dentre todas as questões avaliadas, os entrevistados
consideram que existe um plano de gestão aos riscos do projeto, que o time compartilha
os riscos técnicos com as partes interessadas e que time Scrum desenvolve estratégias
para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto pelo
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menos durante o evento de planejamento do Sprint. Durante as entrevistas foi citado que
estas atividades são realizadas de maneira implícita nos projetos, sem um processo
formal.
Tabela 22 - Afirmações com menores médias nos projetos
Afirmação avaliada
Minha empresa só realiza a primeira reunião de planejamento do
Sprint quando os riscos iniciais do projeto já foram identificados,
detalhados, compartilhados e entendidos por todo time Scrum e partes
interessadas do projeto.
Existe um mecanismo para priorização dos riscos dos projetos.
Os riscos identificados nos projetos são analisados numericamente de
acordo com os objetivos do projeto.

A

B

C

D

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Existe um responsável por medir e acompanhar riscos residuais do
projeto.
O processo de gerenciamento de riscos é avaliado durante o projeto.
Minha empresa consegue reunir todas as pessoas necessárias para
realizar a gestão de riscos no projeto.
Existem ferramentas para realizar a gestão de riscos.
Os riscos do projeto são categorizados, de acordo com as fontes de
risco, por área afetada do projeto ou outras categorias úteis (por
exemplo, fase do projeto) para determinar as áreas do projeto mais
expostas aos efeitos da incerteza.
O time Scrum em conjunto com as partes interessadas identifica e
detalha todos os riscos antes do início do projeto.
A definição de como será conduzida as atividades de gerenciamento
dos riscos do projeto é clara.

x
x
x

x

x
x
x

x
x

Fonte: elaborado pelo autor

Com relação às afirmações com menores médias descritas na Tabela 22, existiu
unanimidade em 2 afirmações, houve concordância em 3 afirmações e não existiu
concordância em 5 afirmações.
Entre os projetos, um dos os itens mais divergentes do modelo tradicional é a
identificação, planejamento e compartilhamento dos riscos antes do início do projeto. Como
a empresa trabalha com Métodos Ágeis, não foi identificado este tipo de abordagem em
nenhum dos projetos avaliados. Além disso, as pessoas mencionaram que nos demais
projetos que já participaram na empresa também não ocorreram um planejamento dos
riscos iniciais do projeto. Foi citado que os riscos dos projetos são mapeados conforme o
andamento do projeto de maneira informal, sem um processo definido desde o início.
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Os respondentes dos projetos concordaram que a empresa não possui nenhuma
diretriz para analisar numericamente os riscos. Foi citado que existem vários tipos de
indicadores de negócio e técnicos, porém não para os riscos do projeto.
Para os projetos B, C e D não existem uma priorização dos riscos do projeto. Embora
não tenha ficado entre os itens com menores notas, a nota do projeto A também não foi alta.
Os entrevistados citaram que o backlog do projeto muitas vezes é priorizado levando em
consideração os riscos existentes na história, mas não é realizado a atividade de priorização
dos riscos do projeto.
Embora os times dos projetos avaliem o processo de desenvolvimento de software
durante a reunião de retrospectiva, o mesmo não acontece para o processo de gestão de
riscos. As pessoas concordam que esta atividade poderia ser feita durante a reunião de
retrospectiva, mas normalmente é negligenciada e acabam conversando sobre melhorias
nos processos de elucidação de requisitos. Este item ficou com as menores notas nos
projetos C e D, porém obtiveram notas abaixo de 3,0 na média para os outros projetos.
Mesmo os entrevistados considerando que os riscos técnicos são compartilhados
com as partes interessadas do projeto, podem ser observados nos resultados da pesquisa
que a empresa não consegue reunir todas as pessoas necessárias para realizar a gestão de
riscos no projeto. Esta afirmação ficou entre as menores notas do projeto A e B mas obteve
notas inferiores a 3,0 na média dos outros projetos.

5.15.3

Análise das práticas sugeridas pelos autores

Na tabela 23 é apresentada a análise das respostas do questionário objetivo,
descrito no Anexo E, em conjunto com as documentações analisadas nos projetos que
foram apresentadas no item 5.14. Cada afirmação foi classicada como:
•

Aplicada: as respostas, comentários dos entrevistados e documentação do
projeto sobre o assunto sugerem que a prática é utilizada no projeto avaliado;

•

Parcialmente

aplicada:

as

respostas,

comentários

dos

entrevistados

e

documentação do projeto sobre o assunto sugerem indícios de a prática é
utilizada no projeto avaliado, mas precisam de melhorias para serem
consideradas como aplicada;
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•

Não aplicada: as respostas, comentários dos entrevistados e documentação do
projeto sobre o assunto sugerem que a prática é não é utilizada no projeto
avaliado.

Com isso, é possível observar que as seguintes recomendações são aplicadas a
todos os projetos analisados:
•

É importante a existência de um plano de respostas aos riscos do projeto (PMI,
2013) (OGC, 2009) (BARBOSA, 2014).

•

Os riscos que podem afetar o projeto devem ser identificados pelo menos durante os
eventos de planejamento do Sprint. (BARBOSA, 2014) (TOMANEK; JURICEK,
2015).

•

É importante desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir
as ameaças aos objetivos do projeto (PMI, 2013) (OGC, 2009).

•

A comunicação dos riscos e as informações relacionadas às ameaças e
oportunidades enfrentadas pelo projeto devem ser comunicadas pelas pessoas dos
projetos para as partes interessadas (OGC, 2009).

Por outro lado, as seguintes recomendações não foram observadas em nenhum dos
projetos:
•

É importante mapear os riscos em um estágio inicial do projeto para reduzir a
probabilidade de riscos subsequentes (VERNER ET AL., 2014).

•

É importante existir um mecanismo para priorização dos riscos dos projetos (PMI,
2013) (OGC, 2009) (KERZNER, 2011).

•

A abordagem de gestão de riscos deve ter uma metodologia adequada e sistemática
para garantir o sucesso do projeto (SERPELLA ET AL., 2014).

As demais recomendações que não foram citadas, são utilizadas pelo menos
parcialmente em alguns dos projetos, com possíveis oportunidades de melhorias identificas
ao longo da coleta de dados desta pesquisa.
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Tabela 23 - Aplicação das afirmações no contexto estudado
Tema
relevante

Planejamento
da gestão dos
riscos

Prática sugeria pelos autores
Segundo PMI (2013) e OGC (2009), é necessário definir como será a condução das
atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto
Para PMI (2013) e OGC (2009) é importante a existência de ferramentas para realizar a
gestão de riscos.
PMI (2013), OGC (2009) e Barbosa (2014) sugerem que exista um plano de respostas
aos riscos do projeto
PMI (2013), OGC (2009) e Barbosa (2014) afirmam que as pessoas envolvidas no projeto
devem conhecem suas atribuições na gestão de riscos do projeto.

Para Verner et al. (2014), é importante mapear os riscos em um estágio inicial do projeto
para reduzir a probabilidade de riscos subsequentes.
Segundo Barbosa (2014), Tomanek e Juricek (2015) o time Scrum em conjunto com as
partes interessadas identifica e detalha todos os riscos antes do início do projeto.
De acordo com Barbosa (2014), Tomanek e Juricek (2015), os riscos que podem afetar o
Identificação de projeto devem ser identificados pelo menos durante os eventos de planejamento do
riscos
Sprint.
De acordo com PMI (2013), Barbosa (2014), Tomanek e Juricek (2015) e OGC (2009), os
riscos do projeto são identificados, detalhados, compartilhados e entendidos por todo time
e partes interessadas do projeto
De acordo com PMI (2013), os riscos do projeto devem ser categorizados, de acordo com
Categorização as fontes de risco, por área afetada do projeto ou outras categorias úteis (por exemplo,
dos riscos
fase do projeto) para determinar as áreas do projeto mais expostas aos efeitos da
incerteza.
Kerzner (2011), PMI (2013) e OGC (2009), Os riscos identificados para o projeto devem
ser avaliados levando em consideração a probabilidade de ocorrência e os possíveis
Análise
qualitativa dos impactos.
riscos
De acordo com Kerzner (2011), PMI (2013) e OGC (2009) é importante existir um
mecanismo para priorização dos riscos dos projetos.
De acordo com PMI (2013), os riscos identificados nos projetos devem ser analisados
Análise
numericamente de acordo com os objetivos do projeto.
quantitativa dos
Para Souza et al. (2009) e Amland (2000) é recomendado a utilização de testes de
riscos
software para avaliar os riscos técnicos dos projetos
Planejar as
respostas aos Segundo PMI (2013) e OGC (2009), é importante desenvolver opções e ações para
riscos
aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.
Controlar os
Segundo OGC (2009) e ISO 31000 (2009), cada risco identificado no projeto deve ter um

A

B

C

D

Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Aplicada

Aplicada

Aplicada

Aplicada

Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Aplicada

Aplicada

Aplicada

Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Aplicada

Aplicada

Aplicada

Aplicada

Parcialmente

Não Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Parcialmente
Aplicada
Parcialmente
Aplicada

Não Aplicada
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riscos

proprietário.
De acordo com PMI (2013) e OGC (2009), é importante existir um responsável por medir
e acompanhar riscos residuais do projeto.
Para PMI (2013) e OGC (2009) , os riscos devem ser monitorados durante o andamento
do projeto.
PMI (2013) e OGC (2009) afirmam que o processo de gerenciamento de riscos é avaliado
durante o projeto.

Aplicada
Parcialmente
Aplicada
Aplicada
Parcialmente
Aplicada

Metodologia
sistemática
Não Aplicada
para gestão de Serpella et al. (2014) sugere que a abordagem de gestão de riscos exija uma metodologia
riscos
adequada e sistemática para garantir o sucesso do projeto.
OGC (2009) sugere a comunicação dos riscos e a garantia que as informações
relacionadas às ameaças e oportunidades enfrentadas pelo projeto sejam comunicadas
Aplicada
Comunicar os pelas pessoas dos projetos para as partes interessadas.
riscos
OGC (2009) sugere a comunicação dos riscos e a garantia que as informações
Parcialmente
relacionadas às ameaças e oportunidades enfrentadas pelo projeto sejam comunicadas
Aplicada
pelas as partes interessadas as pessoas do projeto.
Singh e Dey (2017) sugerem a necessidade de se concentrar em "soft skills", utilizando-se
Gestão de risco
de treinamento da equipe do projeto em liderança, motivação, comunicação interpessoal,
Parcialmente
de contexto
dinâmicas de grupo para aumentar o envolvimento do cliente e assim contribuir para
Aplicada
social
requisitos estáveis, levando a melhores resultados do projeto.

Fonte: elaborado pelo autor

Não Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Parcialmente
Aplicada
Parcialmente
Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Não Aplicada

Aplicada

Aplicada

Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Parcialmente
Aplicada

Parcialmente
Aplicada
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5.15.4

Conclusões da análise

A Tabela 23 apresenta os dados consolidados do questionário fechado,
considerando os resultados de todas as questões para todos os projetos. É possível
observar que dentre os temas analisados apenas dois obtiveram notas acima de 4,0:
•

Planejar as respostas aos riscos

•

Comunicar os riscos

Embora nenhum dos temas tenha obtido notas abaixo de 2,5, os seguintes temas
apresentaram notar abaixo de 3,0:
•

Planejamento da gestão dos riscos

•

Categorização dos riscos

•

Análise qualitativa dos riscos

•

Análise quantitativa dos riscos

•

Controlar os riscos

•

Metodologia sistemática para gestão de riscos

5.16 Recomendações

A Tabela 24 apresenta as recomendações do autor para a empresa estudada.
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Tabela 24 - Recomendações
Afirmação avaliada

Recomendações
Para os projetos que não realizam esta prática, pode ser utilizado o modelo proposto
A definição de como será conduzida as atividades de gerenciamento
por Barbosa (2014) já que as pessoas dos projetos analisados não trabalham no
dos riscos do projeto é clara.
mesmo local geograficamente. Este modelo propõe que na reunião de planejamento do
Sprint sejam identificados os riscos, as partes interessadas envolvidas, a priorização
Os riscos que podem afetar o projeto são identificados pelo menos
dos riscos e o planejamento de resposta aos riscos. Na execução do Sprint, as
durante os eventos de planejamento do Sprint.
estratégias de mitigação de riscos sejam realizadas pelas equipes distribuídas. Na
revisão do Sprint seja realizada a revisão da lista de riscos pois novos riscos podem
surgir durante a execução do Sprint. Também é sugerido que seja apresentado o plano
Os riscos são monitorados durante o andamento do projeto
de mitigação dos riscos informando se houve necessidade de execução do plano e
atualização de estratégias de mitigação para novos riscos identificados na revisão do
Sprint.
Das ferramentas citadas na empresa, os riscos poderiam ser identificados utilizando
páginas da Wiki que são de fácil acesso tanto para equipe de desenvolvimento quanto
Existem ferramentas para realizar a gestão de riscos.
para equipe de negócio. A utilização de uma única ferramenta empresarial para realizar
a gestão de riscos pode melhorar a falha de comunicação e desconhecimento de
ferramentas citadas durante as entrevistas.
Os riscos de negócio são compartilhados com o time Scrum pelas
Como sugestão, os riscos e o plano de respostas aos riscos poderiam estar descritos
partes interessadas.
em um mesmo documento na Wiki, para facilitar o acompanhamento destes riscos
como também a comunicação com as partes interessadas
Existe um plano de respostas aos riscos do projeto
Minha empresa só realiza a primeira reunião de planejamento do
Sprint quando os riscos iniciais do projeto já foram identificados,
detalhados, compartilhados e entendidos por todo time Scrum e
Identificar pelo menos os riscos iniciais do projeto antes do início dos Sprints.
partes interessadas do projeto.
O time Scrum em conjunto com as partes interessadas identifica e
detalha todos os riscos antes do início do projeto.
Os riscos do projeto são identificados, detalhados, compartilhados e
entendidos por todo time Scrum e partes interessadas do projeto.
Os riscos identificados nos projetos são analisados numericamente
de acordo com os objetivos do projeto.

Embora alguns projetos tenham indícios de utilização desta prática, não foi identificada
a necessidade de uso para todos os projetos, apenas quando houver a necessidade.
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Os riscos do projeto são categorizados, de acordo com as fontes de
risco, por área afetada do projeto ou outras categorias úteis (por
exemplo, fase do projeto) para determinar as áreas do projeto mais
expostas aos efeitos da incerteza.
Os riscos identificados para o projeto são avaliados levando em
consideração a probabilidade de ocorrência e os possíveis
impactos.

No documento para identificação dos riscos na ferramenta Wiki sugerido anteriormente,
analisar os riscos em relação à prioridade e impacto como alto, médio ou baixo.

Não foi identificado necessidade desta prática na empresa, pode ser utilizada conforme
identificação da necessidade.
Realizar a avaliação se os testes de software para avaliar os riscos técnicos estão
Utilizamos testes de software para avaliar os riscos técnicos dos
atendendo a necessidade do projeto de durante a reunião de retrospectiva dos Sprints
projetos.
dos projetos.
Considerando o cenário da empresa, a maioria dos projetos não identifica um único
proprietário para os riscos técnicos, sendo a responsabilidade compartilhada com o
Cada risco tem um proprietário identificado que realiza o
time. A sugestão é alinhar esta decisão com todo time e decidir uma forma de como
acompanhamento do risco.
proceder no caso de ocorrência do risco, para não haver o risco de ninguém atuar. Isto
poderia ser feito usando o canal do Slack do time de cada projeto, por exemplo.
Caso um risco residual seja identificado em um projeto, a pessoa que o identificou
Existe um responsável por medir e acompanhar riscos residuais do
poderia incluí-lo no documento de gestão de riscos para que ele possa ser discutido na
projeto.
próxima reunião de planejamento do Sprint.
O processo de gerenciamento de riscos é avaliado durante o
Realizar a avaliação do processo de gestão de riscos durante a reunião de
projeto.
retrospectiva dos Sprints dos projetos.
Minha empresa consegue reunir todas as pessoas necessárias para Treinar as pessoas sobre a importância de se realizar a gestão de riscos nos projetos
realizar a gestão de riscos no projeto.
que elas fazem parte.
As equipes dos projetos recebem apoio organizacional (por meio de
Realizar a avaliação do processo elucidação de requisitos do projeto durante a reunião
treinamentos, dinâmicas de grupo) para aumentar o envolvimento
de retrospectiva dos Sprints dos projetos.
do cliente durante a elucidação de requisitos do projeto.
Existe um mecanismo para priorização dos riscos dos projetos.

Fonte: elaborado pelo autor
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6 CONCLUSÃO

O framework Scrum não prescreve um processo para realização da gestão de riscos.
Partindo desta premissa, este trabalho de pesquisa propôs-se a estudar como a gestão de
riscos é realizada em projetos que utilizam Scrum, comparando com a literatura de gestão
de projetos sob as abordagens tradicional e ágil. A pergunta de pesquisa que procurou ser
respondida foi a seguinte: “Como a gestão de riscos é realizada em projetos de
desenvolvimento de software que empregam a abordagem de Métodos Ágeis?”
Quatro projetos diferentes participaram do estudo de caso. Estes projetos possuíam
características distintas (como tecnologias, relevância para a empresa, dificuldade técnica,
número de pessoas, Product Owners e Scrum Masters), mas eram similares no sentido de
serem desenvolvidos dentro da mesma organização.
Os estudos desta pesquisa (a revisão bibliográfica, a interpretação e análise dos
resultados de questionários e o estudo das conclusões) apontaram indícios de que a gestão
de riscos em projetos de desenvolvimento de software que utilizam Scrum é realizada de
maneira diferente quando comparada a gestão de riscos de projetos tradicionais. De uma
maneira geral, os projetos estudados realizam algumas atividades da gestão de riscos
tradicional que, em sua maioria, são realizadas de maneira implícita sem um processo
definido. Também se constatou, conforme ilustrado na tabela 20, que dois dos dez temas
obtiveram médias gerais altas, acima de 4,0, e outros 2 com notas entre 4,0 de 3,0. Com
relação as afirmações, 43% delas obtiveram médias acima de 3,0. Isso evidencia que a
gestão de riscos em projetos que utilizam Scrum, no contexto estudado, possui algumas
características da gestão de riscos de modelos tradicionais, o que era esperado. Contudo,
não era esperado que os times não avaliassem o processo de gestão de riscos nos projetos,
visto que existe a reunião de retrospectiva para realizar adaptações nos processos. Além
disso, o tema gestão de risco social obteve média 3,07 sendo que é usual em times que
utilizam o Scrum considerarem que a empresa apoie a participação do cliente durante a
elucidação de requisitos dos projetos visto que o Product Owner participa ativamente do
Sprint.
Dois elementos principais foram observados como estando diretamente relacionados
à não utilização de atividades referentes a gestão de risco:
i.

Falta de conhecimento sobre gestão de riscos. Muitos entrevistados não haviam
pensado sobre o tema ou não tinham conhecimento sobre gestão de riscos, visto
que o Scrum não é prescritivo sobre este assunto;
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ii.

Os projetos são solicitados sempre com muita urgência, inviabilizando uma avaliação
prévia sobre os riscos iniciais do projeto, que acabam sendo descobertos durante o
andamento do projeto.
Poderiam ser realizados treinamentos com os times e partes interessadas sobre os

modelos já exististes como os propostos por Barbosa (2014) e Tomatek e Jurek (2015) para
que o os times pudessem assim obter maiores conhecimentos sobre o tema e desenvolver a
melhor estratégia para a gestão de riscos dos projetos em que trabalham.
A explicação sobre as práticas de gestão de riscos durante as entrevistas despertou
o interesse das pessoas sobre este assunto. Muitos entrevistados entraram em contato
pedindo bibliografias para estudar sobre o tema. Eles estão começando um experimento em
um dos projetos para melhorar a forma como realizam a gestão de riscos utilizando as
recomendações sugeridas no item 5.16 deste trabalho.
Há, porém, limitações importantes que precisam ser consideradas. O uso das
respostas do questionário para avaliação das práticas de gestão de riscos, a qual é
realizada de forma totalmente qualitativa, tendo o questionário como uma forma de fazer os
entrevistados pensarem sobre esta perspectiva. Como trabalho futuro, recomenda-se
estudar mecanismos capazes de relacionar automaticamente as respostas do questionário
com as práticas sugeridas pelos autores de forma a gerar um modelo para o projeto
analisado.
A segunda limitação se refere à quantidade de casos e empresas estudadas, uma
vez que a avalição das práticas foi feita em apenas uma empresa, envolvendo quatro
projetos. Recomenda-se que este estudo seja realizado com um número maior de projetos e
organizações, em diferentes contextos e tipos de indústrias para assim poder comparar os
dados não apenas entre projetos, mas em contextos organizacionais diferentes. Também
pode ser estendida pela aplicação em Métodos Ágeis diferentes do Scrum, como o Kanban.
Em termos de contribuição teórica, esta pesquisa analisa como a gestão de riscos
em projetos que utilizam Scrum é realizada quando comparada com as práticas de gestão
de riscos encontradas na literatura. Em termos de aplicação prática, a pesquisa deste
trabalho pode ser replicada em empresas para determinar como a gestão de riscos é
realizada naquele cenário e, por meio das médias obtidas em cada tema e análise de
documentação, identificar quais deles precisam ser aperfeiçoados.
Além disso, é possível realizar um futuro trabalho aplicando as recomendações
sugeridas para esta empresa e reaplicar o método de pesquisa utilizado para observar se
existiram melhorias nas práticas sugeridas pelos autores

110

REFERÊNCIAS

AGRAWAL, R.; SINGH, D.; SHARMA, A. Prioritizing and optimizing risk factors in
agile software development. In: Contemporary Computing (IC3), 2016 Ninth
International Conference on. IEEE, 2016. p. 1-7.
AHLEMANN, F.; TEUTEBERG, F.; VOGELSANG, K. Project management
standards–Diffusion and application in Germany and Switzerland. International
Journal of Project Management, v. 27, n. 3, p. 292-303, 2009.
ALBADARNEH, A.; ALBADARNEH, I.; QUSEF, A. Risk management in Agile
software development: A comparative study. In: Applied Electrical Engineering
and Computing Technologies (AEECT), 2015 IEEE Jordan Conference on. IEEE,
2015. p. 1-6.
ALHARBI, E. T.; QURESHI, M. R. J. Implementation of Risk Management with
SCRUM to Achieve CMMI Requirements. I.J. Computer Network and Information
Security, v. 11, p. 20-25, 2014
AMLAND, Ståle. Risk-based testing: Risk analysis fundamentals and metrics for
software testing including a financial application case study. Journal of Systems
and Software, v. 53, n. 3, p. 287-295, 2000.
ANDRAT, H; JASWAL, S. An alternative approach for risk assessment in Scrum.
In: Computing and Network Communications (CoCoNet), 2015 International
Conference on. IEEE, 2015. p. 535-539.
ANCVEIRE, I. et al. Software Delivery Risk Management: Application of Bayesian
Networks in Agile Software Development. Information Technology and
Management Science, v. 18, n. 1, p. 62-69, 2015.
BANNERMAN, P. L. Risk and risk management in software projects: A
reassessment. The Journal of Systems and Software, v. 81, n. 12, p. 2118-2133,
2008.
BARBOSA, J. F. et al. Um Framework para Gestão de Riscos em Projetos de
Desenvolvimento Distribuído de Software. WDES 2014, p. 9, 2014.
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Edições 70, 2004. 229p.

111

BECK, K. Embracing Change with Extreme Programming. IEEE Computer Society,
v. 32, n. 10, p. 70-77, 1999

BECK, K. Extreme programming explained: embrace change. addison-wesley
professional, 2000.

BECK, K. Test-driven development: by example. Addison-Wesley Professional,
2003.
BOEHM, B. Software risk management. ESEC'89, p. 1-19, 1989a.
BOEHM, B. W.; ROSS, R. Theory-W software project management: principles and
examples. IEEE Transactions on Software Engineering, v. 15, n. 7, p. 902–916,
1989b.
BREDILLET, C.; TYWONIAK, S.; DWIVEDULA, Ravikiran. What is a good project
manager? An Aristotelian perspective. International Journal of Project
Management, v. 33, n. 2, p. 254-266, 2015.
BUARQUE, A. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. Editora Positivo. Curitiba,
2010.
CARVALHO, B. V. D.; MELLO, C. H. P. Implementation of Scrum Agile Methodology
in software Product project in a small technology-based company. Gestão &
Produção, v. 19, n. 3, p. 557-573, 2012.
CHARETTE, R. N. Why software fails. IEEE Spectrum, vol. 42, n. 9, p. 42-49,
2005.
CLELAND, D. I.; IRELAND, L. R. Gerência de projetos. Rio de Janeiro: Reichmann
& Affonso Editores, 2002.COHN, M. User Stories Applied: For Agile Software
Development. Addison Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2004. 268p.
CONBOY, K. Agility from first principles: reconstructing the concept of agility in
information systems development. Information Systems Research, v. 20, n. 3, p.
329-354, 2009.

112

DA SILVA PONTES, R. E.; NETO, J. S. Contratação do desenvolvimento ágil de
software na administração pública federal: riscos e ações mitigadoras. Revista do
Serviço Público, v. 66, n. 1, p. 97-120, 2015.
DANTAS, V. F. Uma Metodologia para o Desenvolvimento de Aplicações Web num
Cenário Global. Campina Grande, 2003.
DE OLIVEIRA, L. R.; GOMES, G. S.; DE LIMA, F. P. Análise de Riscos pelo Uso de
Métodos Ágeis na Gestão de Projetos de Desenvolvimento de Software. Revista
de Gestão e Projetos, v. 5, n. 2, p. 90, 2014.
DE WET, B.; VISSER, J. K. An evaluation of software project risk management in
South Africa. South African Journal of Industrial Engineering, v. 24, n. 1, p. 1429, 2013.
DEY, P. K.; KINCH, J.; OGUNLANA, S. O. Managing risk in software development
Projects: a case study. Industrial Management & Data Systems, v. 107, n. 2, p.
284-303, 2007.
DINSMORE, P. C.; CABANIS-BREWIN, J. Manual de Gerenciamento de
Projetos. Rio de Janeiro: American Management Association (AMA), 2009
DOS SANTOS, L. R. et al. Fatores de risco nas alianças em projetos de TI: estudo
de casos no Banco Central do Brasil. Revista de Administração, v. 49, n. 1, p.
217-227, 2014.
FOWLER, M.; HIGHSMITH, J. The Agile Manifesto. Software Development
Magazine, v.9, p.28-35, Aug. 2001
GARZÁS, J.; PAULK, M. C. A case study of software process improvement with
CMMI-DEV and Scrum in Spanish companies. Journal of Software: Evolution
and Process, v. 25, e. 12, p. 1325–1333, 2013.
GOLD, B.; VASSELL C. Using risk management to balance agile methods: A study
of the Scrum process. In: Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI),
2015 2nd International Conference on. IEEE, 2015. p. 49-54.
HAUGEN, N. C. An empirical study of using planning poker for user story estimation.
In: Agile Conference, 2006. IEEE, 2006. p. 9 pp.-34.

113

HEIKKILÄ, V. et al. Operational release planning in large-scale Scrum with multiple
stakeholders – A longitudinal case study at F-Secure Corporation. Information and
Software Technology, n. 57, p. 116–140, 2015.
HUANG E.; HAN, W. Exploring the relationship between software project duration
and risk exposure: A cluster analysis. Information & Management, v. 45, n. 3,
p.175-182, 2008
ISSO. ISO 31000:2009: Gestão de Riscos – Princípios e diretrizes. Rio de Janeiro,
2009. 24p.
JAKOBSEN, C.R.; JOHNSON, K.A. Mature Agile with a twist of CMMI. In: Agile,
2008. AGILE'08. Conference. IEEE, 2008. p. 212-217.
JÚNIOR, I. G.; CHAVES, M. S. Novos riscos para a gestão de projetos de tecnologia
da informação com equipes locais. Iberoamerican Journal of Project
Management, v. 5, n. 2, p. 16-38, 2014.
KERZNER, H. Gestão de Projetos: As Melhores Práticas. Bookman Editora, 2016.
KERZNER, H. Gerenciamento de projetos: uma abordagem sistêmica para
planejamento, programação e controle. São Paulo: Blücher, 2011.
KERZNER, H. Project Management: A Systems Approach to Planning,
Scheduling and Controlling. John Wiley & Sons, Inc., 2009. 1094p.
LEE, G.; XIA, W. Toward agile: an integrated analysis of quantitative and qualitative
field data on software development agility. Mis Quarterly, v. 34, n. 1, p. 87-114,
2010.

LEFFINGWELL, D. Agile Software Requirements: Lean Requirements Practices
for Teams, Programs, and the Enterprise. Addison-Wesley Professional, 2011.
560p.
MARÇAL A. S. C. et al. Blending Scrum practices and CMMI project management
process areas. Innovations in Systems and Software Engineering, v. 4, n. 1, p.
17-29, 2008.

114

MARTINS, M. A. G. Publicações Científicas e Avanços Tecnológicos: Resultados
Associados do Quadrante de Pasteur. Cadernos de Ciência & Tecnologia, v. 16, n.
3, p. 11-29, 1999.
MENEZES JR, J.; GUSMÃO, C.M.G; MOURA, H. Defining indicators for risk
assessment in software development projects. Clei electronic journal, v. 16, n. 1, p.
11-11, 2013.
MIGUEL, P. A. C. et al. Metodologia de pesquisa para engenharia de produção e
gestão de operações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
MOREIRA, M. E.; LESTER, M.; HOLZNER, S. Agile for Dummies. Indianapolis:
Wiley Publishing Inc, 2010.

MONTEIRO, S. B. S. et al. Análise de riscos em desenvolvimento de software ágil:
estudo de caso na Administração Pública Federal. 2015.
NEVES, S. M. et al. Risk management in software projects through knowledge
management techniques: cases in Brazilian incubated technology-based
firms. International Journal of Project Management, v. 32, n. 1, p. 125-138, 2014.
NYFJORD J.; KAJKO-MATTSSON M. Commonalities in risk management and agile
process models. In: Software Engineering Advances, 2007. ICSEA 2007.
International Conference on. IEEE, 2007. p. 18-18.

OGC. Managing Successful Projects with PRINCE2: 2009 Edition, 2009th ed.
Stationery Office Books, 2009. 356p.

PALMER, S. R.; FELSING, M. A practical guide to feature-driven development.
Pearson Education, 2001.

PETERSEN, K; WOHLIN, C. The effect of moving from a plan-driven to an
incremental software development approach with agile practices. Empirical
Software Engineering, v.15, n.6, p.654-693, 2010.
PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK® 5
ed. EUA. Project Management Institute, 2013. 567p.

115

PRESS, T. Scrum Basics: A Very Quick Guide to Agile Project Management.
Callisto Media Inc, 2015.
PRESSMAN, R. Software Engineering: A Practioner’s Approach. International,
MacGraw-Hill, 2010.
PRIKLADNICKI, R.; WILLI, R.; MILANI, F. Métodos
Desenvolvimento de Software. Bookman Editora, 2014.

Ágeis

Para

o

RECH, P. J. Gerenciamento de riscos em projetos de desenvolvimento de
software com Scrum. 2013. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul.
SARKER, S.; SARKER, S. Exploring agility in distributed information systems
development teams: An interpretive study in an offshoring context. Information
Systems Research, v. 20, n. 3, p. 440-461, 2009.
SCHWABER, K., Agile Project Management With Scrum. Microsoft Press, 2004.
SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. Um guia definitivo para o Scrum : As regras
do jogo, 2016. Disponível em: <http://www.Scrum guides.org/docs/Scrum
guide/v2016/2016-Scrum -Guide-Portuguese-Brazilian.pdf/>. Acesso em: Acesso
em: 05 fev. 2017.

SENAPATHI, M.; SRINIVASAN, A. An empirical investigation of the factors affecting
agile usage. In: Proceedings of the 18th international conference on evaluation
and assessment in software engineering. ACM, 2014. p. 10.
SERPELLA, el al. Risk Management in Construction Projects: A Knowledge-based
Approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, n. 119, p. 653-662, 2014.
SIDDIQUE, L.; HUSSEIN, B. A. Practical insight about risk management process in
agile software projects in Norway. In: Technology Management Conference
(ITMC), 2014 IEEE International. IEEE, 2014. p. 1-4.
SINGH, Nimisha; DEY, A. K. Dimensions of Risk and Performance of Software
Projects. 2017.

116

SLIGER, M.; BRODERICH, S. The Software Project Manager’s Bridge to Agility.
Addison Wesley, 2008, 384p.
SOARES, S. M. Metodologias ágeis extreme programming e Scrum para o
desenvolvimento de software. Revista Eletrônica de Sistemas de Informação, v.
3, n. 1, 2004
SOUZA, E. et al. Measurement and control for risk-based test cases and activities.
In: Test Workshop, 2009. LATW'09. 10th Latin American. IEEE, 2009. p. 1-6.
SUTHERLAND, J.; SCHWABER, K. The SCRUM methodology. In: Business
object design and implementation: OOPSLA workshop. 1995.
SZALVAY, Victor. Glossary of Scrum Terms. Disponível em: https://www.Scrum
alliance.org/community/articles/2007/march/glossary-of-Scrum - terms#1126. Acesso
em: 09 fev. 2017.
TAKEUCHI, H.; NONAKA, I. The New Product Development Game. Harward
Business Review, p.137-146, jan. 1986.
TAVARES, B. G.; DA SILVA, C. E. S.; DE SOUZA, A. D. Risk management analysis
in Scrum software projects. International Transactions in Operational Research,
2017.
TELLER J.; KOCK A.; An empirical investigation on how portfolio risk management
inﬂuences project portfolio success. International Journal of Project Management,
v.31, n. 2013, p 817 – 829, 2013.
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. In: Metodologia da pesquisaação. Cortez, 2011.
TOMANEK M.; JURICEK J. Project risk management model based on PRINCE2 and
SCRUM frameworks. International Journal of Software Engineering &
Applications
(IJSEA),
v.6,
n.1,
Jan.
2015.
Disponível
em:
<https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1502/1502.03595.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2017.
VAN WAARDENBURG, G.; VAN VLIET, H. When agile meets the
enterprise. Information and software technology, v. 55, n. 12, p. 2154-2171, 2013.

117

VERNER, J. M. et al. Risks and risk mitigation in global software development: A
tertiary study. Information and Software Technology, v. 56, n. 1, p. 54-78, 2014.
VERSIONONE. 11Th Annual State of Agile Survey. 2017. 17p. Disponível em: <
https://explore.versionone.com/state-of-agile/versionone-11th-annual-state-of-agilereport-2 >. Acesso em: 07 Out 2017.
WALLACE, L; KEIL, M.; RAI, A. How Software Project Risks Affect Project
Performance: an Investigation of the Dimensions of Risk and an Exploratory Model.
Decision Sciences, v. 35, n. 2, p. 289-321, 2004.
YIN, R. Case Study Research: Design and Methods (Applied Social Research
Methods). SAGE Publications, Inc., 2013. 312p.

118

APÊNDICE A – E-mail de Apresentação

Caro (a) Senhor (a),
Meu nome é Bruna Naira Milare, e sou mestranda em Engenharia de Software pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT/USP).
Minha dissertação pesquisa como a gestão de riscos é realizada em projetos Scrum.
O intuito é o de entender como é realizada a gestão de riscos nestes projetos para assim
propor recomendações para melhorar o processo de gestão de riscos na organização
estudada.
Desta forma, gostaria de requisitar sua participação na resposta a algumas perguntas
sobre sua percepção em relação à gestão de riscos em seu projeto. De acordo com
regras de proteção de dados adotadas na dissertação, sua pessoa e a empresa em
questão não serão identificadas.
Agradeço pela sua atenção e colaboração,
Atenciosamente,

Bruna Naira Milare
brunanm@gmail.com
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APÊNDICE B – Roteiro de perguntas sobre características da empresa

De forma a realizar um estudo de caso relevante, é preciso conhecer mais sobre as
características da empresa, de forma a analisar sua aderência aos pontos sendo
pesquisados. Em relação às características de sua empresa, favor responder às
seguintes questões:

1. Qual o ramo da empresa?

2. Quais produtos e serviços são oferecidos?

3. Conte uma história breve sobre sua empresa.

4. Quantos funcionários existem no total e no setor de TI?

5. Como se configura a estrutura organizacional da empresa?

6. Como você percebe o grau de formalismo nos processos em sua empresa?

7. Como as disciplinas de engenharia de software se relacionam com esta
estrutura?

8. Comente sobre a utilização do Scrum dentro de sua empresa.
9. Quantos projetos já foram entregues com o uso do Scrum?
10. Fale sobre a gestão de riscos nos projetos que utilizam Scrum em sua empresa.
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APÊNDICE C – Roteiro de perguntas sobre o entrevistado

De forma a realizar um estudo de caso relevante, é preciso conhecer mais sobre as
características do entrevistado, de forma a analisar sua aderência aos pontos sendo
pesquisados. Em relação às suas características, favor responder às seguintes questões:
1. Qual sua formação?
2. Quanto tempo de experiência você tem no mercado de TI?
3. Quanto tempo de experiência você tem na empresa?
4. Quanto tempo de experiência você tem trabalhando com SCRUM?
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APÊNDICE D – Questionário sobre utilização de gestão de riscos em Scrum

Embora empresas observem ganhos com a utilização do Scrum, nem sempre
conseguem utilizar métodos de gestão de riscos. Em relação à gestão de riscos
no projeto ao qual você faz parte, qual sua opinião sobre as seguintes
questões?

1. A definição de como será conduzida as atividades de gerenciamento dos riscos
do projeto é clara.
( ) Discordo

( )

Discordo

Totalmente

Parcialmente

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

2. Existem ferramentas para realizar a gestão de riscos.
( ) Discordo

( )

Discordo

Totalmente

Parcialmente

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

3. Existe um plano de respostas aos riscos do projeto.
( ) Discordo

( )

Discordo

Totalmente

Parcialmente

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

4. As pessoas envolvidas no projeto conhecem suas atribuições na gestão de
riscos nos projetos.
( ) Discordo

( )

Discordo

Totalmente

Parcialmente

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

5. Minha empresa só realiza a primeira reunião de planejamento do Sprint quando
os riscos iniciais do projeto já foram identificados, detalhados, compartilhados e
entendidos por todo time Scrum e partes interessadas do projeto.
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( ) Discordo

( )

Totalmente

Parcialmente

Discordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

6. O time Scrum em conjunto com as partes interessadas identifica e detalha
todos os riscos antes do início do projeto.
( ) Discordo

( )

Totalmente

Parcialmente

Discordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

7. Os riscos que podem afetar o projeto são identificados pelo menos durante os
eventos de planejamento do Sprint.
( ) Discordo

( )

Totalmente

Parcialmente

Discordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

8. Os riscos do projeto são identificados, detalhados, compartilhados e entendidos
por todo time Scrum e partes interessadas do projeto.
( ) Discordo

( )

Totalmente

Parcialmente

Discordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

9. Os riscos do projeto são categorizados, de acordo com as fontes de risco, por
área afetada do projeto ou outras categorias úteis (por exemplo, fase do
projeto) para determinar as áreas do projeto mais expostas aos efeitos da
incerteza.
( ) Discordo

( )

Discordo

Totalmente

Parcialmente

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

10. Os riscos identificados para o projeto são avaliados levando em consideração a
probabilidade de ocorrência e os possíveis impactos.
( ) Discordo

( )

Discordo

Totalmente

Parcialmente

( ) Indiferente

( ) Concordo
Parcialmente

( ) Concordo Totalmente
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11. Existe um mecanismo para priorização dos riscos dos projetos.
( ) Discordo

( )

Discordo

Totalmente

Parcialmente

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

12. Os riscos identificados nos projetos são analisados numericamente de acordo
com os objetivos do projeto.
( ) Discordo

( )

Discordo

Totalmente

Parcialmente

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

13. Utilizamos testes de software para avaliar os riscos técnicos dos projetos.
( ) Discordo

( )

Discordo

Totalmente

Parcialmente

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

14. O time Scrum desenvolve estratégias para aumentar as oportunidades e
reduzir as ameaças aos objetivos do projeto pelo menos durante o evento de
planejamento do Sprint.
( ) Discordo

( )

Discordo

Totalmente

Parcialmente

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

15. Cada risco tem um proprietário identificado que realiza o acompanhamento do
risco.
( ) Discordo

( )

Discordo

Totalmente

Parcialmente

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

16. Existe um responsável por medir e acompanhar riscos residuais do projeto.
( ) Discordo

( )

Discordo

Totalmente

Parcialmente

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

17. Os riscos são monitorados durante o andamento do projeto.
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( ) Discordo

( )

Totalmente

Parcialmente

Discordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

18. O processo de gerenciamento de riscos é avaliado durante o projeto.
( ) Discordo

( )

Discordo

Totalmente

Parcialmente

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

19. Minha empresa consegue reunir todas as pessoas necessárias para realizar a
gestão de riscos no projeto.
( ) Discordo

( )

Discordo

Totalmente

Parcialmente

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

20. Os riscos técnicos são compartilhados com as partes interessadas pelo time
Scrum.

( ) Discordo

( )

Totalmente

Parcialmente

Discordo

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

21. Os riscos de negócio são compartilhados com o time Scrum pelas partes
interessadas.
( ) Discordo

( )

Discordo

Totalmente

Parcialmente

( ) Indiferente

( ) Concordo

( ) Concordo Totalmente

Parcialmente

22. As equipes dos projetos recebem apoio organizacional (treinamentos,
dinâmicas de grupo) para aumentar o envolvimento do cliente durante a
elucidação de requisitos do projeto.
( ) Discordo

( )

Discordo

Totalmente

Parcialmente

( ) Indiferente

( ) Concordo
Parcialmente

( ) Concordo Totalmente
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APÊNDICE E – Respostas do Questionário Fechado para o projeto A

Notas por questões
Respondentes Q1
4
Respondente 1

Q2
5

Q3
5

Q4
5

Q5
1

Q6
1

Q7
5

Q8
4

Q9
5

Respondente 2

4

1

5

4

2

4

4

4

2

5

1

1

2

4

1

1

2

2

2

4

2

2

Respondente 3

4

2

5

4

4

4

5

4

2

4

1

1

5

5

4

1

4

4

4

4

4

5

Respondente 4

5

4

4

5

4

2

5

4

4

5

1

1

4

5

1

4

4

1

3

4

4

4

Respondente 5

4

3

5

4

4

3

5

3

5

5

5

4

4

5

1

3

5

4

3

4

4

4

Respondente 6

5

1

4

5

5

4

5

5

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

Respondente 7

4

5

4

5

3

4

5

4

2

3

1

1

5

5

5

5

5

1

2

5

5

4

Respondente 8

4

4

4

2

1

1

4

2

4

4

4

4

5

4

5

5

5

4

1

5

4

1

Média

Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
4
5

4,25 3,13 4,50 4,25 3,00 2,88 4,75 3,71 3,50 4,38 2,75 2,63 3,75 4,75 3,25 3,50 4,25 3,13 3,00 4,38 3,88 3,63
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APÊNDICE F – Respostas do Questionário Fechado para o projeto B

Notas por questões
Respondentes Q1 Q2 Q3 Q4
1
1
5
4
Respondente 1

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

1

4

4

4

1

4

1

1

1

4

5

4

5

1

1

5

5

5

Respondente 2

4

2

4

4

1

4

5

2

4

4

4

1

5

5

5

5

5

3

1

1

2

1

Respondente 3

4

5

4

4

4

4

4

5

5

5

5

1

4

5

2

2

2

5

2

5

1

2

Respondente 4

2

1

5

2

1

1

4

4

1

1

1

1

4

5

4

4

3

1

5

5

4

3

Respondente 5

4

5

4

2

2

2

5

5

1

5

4

1

2

4

4

1

4

1

4

5

1

2

Respondente 6

4

1

2

2

4

1

2

2

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

5

2

4

Respondente 7

4

3

3

4

4

5

5

5

4

4

3

2

4

5

5

5

4

4

3

5

4

3

Média

Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22

3,29 2,57 3,86 3,14 2,43 3,00 4,14 3,86 2,43 3,43 2,71 1,14 3,43 4,14 3,71 3,14 3,43 2,71 2,57 4,43 2,71 3,50
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APÊNDICE G – Respostas do Questionário Fechado para o projeto C

Notas por questões
Respondentes Q1 Q2 Q3 Q4
4
3
5
Respondente 1 4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

4

4

5

2

4

5

1

1

4

4

1

2

4

1

4

5

5

1

Respondente 2

2

2

4

2

1

2

4

4

4

1

1

1

4

4

4

1

1

2

1

4

1

4

Respondente 3

2

1

5

2

1

1

5

4

1

4

1

1

5

5

1

1

5

1

1

5

4

5

Respondente 4

4

3

5

2

1

4

4

1

1

4

1

1

4

5

5

3

4

1

4

3

4

1

2

1

5

1

1

1

4

1

1

4

1

1

4

4

1

1

2

1

4

5

5

1

Respondente 5
Média

Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22

2,80 2,20 4,40 2,40 1,60 2,40 4,40 2,40 2,20 3,60 1,00 1,00 4,20 4,40 2,40 1,60 3,20 1,20 2,80 4,40 3,80 2,40
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APÊNDICE H – Respostas do Questionário Fechado para o projeto D

Notas por questões
Respondentes Q1 Q2 Q3 Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22

Respondente 1

2

1

4

2

1

2

4

1

2

2

1

1

5

5

1

1

5

1

1

5

5

5

Respondente 2

1

2

1

1

1

4

4

4

1

4

1

1

4

4

1

1

4

2

2

5

4

1

Respondente 3

1

3

5

4

1

2

4

1

1

4

1

1

4

2

4

1

1

1

1

5

1

4

Respondente 4
Média

2
3
5
2
1
4
1
2
4
4
3
1
1
4
1
4
4
2
4
5
4
1
1,50 2,25 3,75 2,25 1,00 3,00 3,25 2,00 2,00 3,50 1,50 1,00 3,50 3,75 1,75 1,75 3,50 1,50 2,00 5,00 3,50 2,75
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