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RESUMO
O nível de incerteza em projetos é naturalmente maior em sua fase inicial e a
falta de definição dos processos ágeis quanto às atividades que devem ser
executadas antes de seu início podem intensificar seus riscos. A característica de
adaptabilidade do SCRUM pode desviar o rumo do projeto, caso não sejam claros
seus reais objetivos e riscos que possam afetá-lo. Este trabalho propõe uma
taxonomia de riscos para projetos ágeis que auxilia na identificação de riscos. Uma
revisão sistemática é realizada com intuito de levantar os riscos típicos em projetos
ágeis. Após a análise dos tipos de risco encontrados, eles são categorizados e
organizados, dando origem à taxonomia de riscos para projetos ágeis. Para
demonstrar a aplicabilidade da taxonomia, é realizado um estudo de caso em uma
empresa brasileira praticante de SCRUM. No estudo de caso, a taxonomia é
aplicada antes do início do desenvolvimento do projeto e observa-se: (i) como a
taxonomia permite a identificação e priorização de riscos, (ii) como as tomadas de
decisões são realizadas antes do início do desenvolvimento, (iii) a disseminação de
informações relacionadas aos riscos e (iv) o impacto causado nos conceitos do
SCRUM. Como conclusão, são discutidos os principais achados, as aplicações
práticas da taxonomia, as limitações do trabalho e sugestões de pesquisas futuras.

Palavras Chaves: Identificação de Risco; Gerenciamento de Riscos; Taxonomia;
Ágil; Estudo de Caso.

ABSTRACT

A Risk Taxonomy for SCRUM Projects
The level of project uncertainty is naturally greater in its initial phase and the
lack of agile definition regarding the activities that must be performed before it starts
can intensify its risks. SCRUM's adaptability feature can divert the course of the
project if it have unreal objectives and risks that may affect it. This work proposes a
risk taxonomy for agile projects that assists in the identification of risks. A systematic
review is carried out to raise the typical risks in agile projects. After analyzing the
types of risks found, they are categorized and organized, giving rise to a risk
taxonomy for agile projects. In order to demonstrate the applicability of the taxonomy,
a case study is carried out in a Brazilian company. In the case study, the taxonomy is
applied before the start of the development of the project and it is observed: (i) The
capacity of identification and prioritization of risks, (ii) the capacity to make decisions
before the beginning of development, (iii) the dissemination of information related to
risks and (iv) the impact of SCRUM concepts. As a conclusion, the case study
results, the practical applications of the taxonomy, the limitations of the work and
suggestions for future research are discussed.

Keywords: Risk Identification; Risk Management; Taxonomy; Agile; Case Study.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
A dinamicidade do mercado tem exigido que os projetos sejam adaptados
facilmente às novas demandas, atendendo ao time to market desta era digital. O
desenvolvimento de software ágil busca a implementação com sucesso de projetos
que permitam empresas a moverem-se agressivamente na era do e-business, ecommerce e web (HIGHSMITH, 2001). Para Schwaber e Sutherland (2016), o
SCRUM é um framework em que é possível tratar questões de negócio em
constante mudança, mantendo a produtividade, criatividade e entregando software
de forma iterativa, possibilitando que os usuários se beneficiem mais cedo das
entregas.
Segundo o The Standish Group (2016), existe um alto número de falhas em
projetos, sendo que 52% dos projetos não atingiram pelo menos um dos objetivos de
custo, prazo, escopo ou qualidade e 19% dos projetos não foram finalizados. A falta
de interesse em gerenciamento de risco ou seu tratamento de forma desestruturada
é indicada com uma das principais causas dessas falhas. Neste mesmo estudo,
constatou-se que o número de projetos executados por desenvolvimento ágil cresce
ano após ano. Albadarneh et al. (2015) afirmam que todo o projeto de
desenvolvimento é exposto a riscos, independentemente de seu tamanho,
complexidade, localização ou organização. Para Elbanna e Sarker (2015), mesmo
após a adoção do desenvolvimento ágil, os projetos continuam com nível elevado de
falhas, o que pode sugerir a existência de riscos que não são mitigados ao longo do
desenvolvimento.
Para Elbanna e Sarker (2015), as falhas em recentes projetos que adotaram
processos ágeis podem estar associados à falta de gerência de risco. Para Ballard
(2013), uns dos motivos que levaram ao fracasso de um projeto do Departamento de
Trabalho e Pensões dos Estados Unidos foi a falta do gerenciamento de riscos e a
falta de análise de qual tipo de projeto seria mais aderente ao enfoque de
desenvolvimento ágil.
O SCRUM é menos prescritivo em comparação a processos orientados a
planejamento, como o RUP (SHANKARMANI et al., 2012). Para Khatri et al. (2014),
Siddique e Hussein (2014), e Albadarneh et al. (2015), o gerenciamento de riscos
não é explícito em projetos ágeis, ficando a critério do profissional que implementa o
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processo a definição, ou não, de como os riscos serão gerenciados. Para Moran
(2014), a falta de gerenciamento de riscos explícita em projetos ágeis potencializa as
seguintes deficiências:
•

Incapacidade de tomar decisões baseadas nos riscos do projeto;

•

Falha na identificação de estratégias apropriadas para responder aos
riscos baseado na sua probabilidade e impacto;

•

Impossibilidade em monitorar riscos;

•

Falta de conhecimento de quando engajar a equipe em atividades de
gerenciamento de risco.

Elbanna e Sarker (2015) dizem que os projetos ágeis sofrem com riscos
específicos e comuns a este tipo de desenvolvimento. Alguns exemplos são:
•

Baixa produtividade da equipe durante as primeiras iterações de
desenvolvimento;

•

Falta de ferramentas de apoio que ajudem na colaboração da equipe;

•

Disposição do ambiente que dificulte técnicas de colaboração ágil, como
programação em pares;

•

Falta de disponibilidade do dono do produto durante a execução das
iterações.

A

implementação

do

framework

SCRUM

em

um

ambiente

de

desenvolvimento, por si só, já o expõe a alguns destes riscos. Para Rasmusson
(2006), diferentes entendimentos sobre as metas e objetivos dos projetos colocam
em risco seu sucesso. Para Concha, Vistonti e Astudillo (2007), se a flexibilidade e
adaptabilidade do enfoque ágil não for gerenciada, o produto entregue pelo projeto
pode não atender às necessidades de negócio. O gerenciamento de risco ajuda: (i) a
identificar as partes interessadas que possam colocar suas necessidades pessoais
acima das necessidades de negócio, (ii) a validar se a direção da empresa apoia e
patrocina a equipe do projeto, e (iii) a confirmar se os usuários-chave têm poder para
tomar as decisões que levem o projeto a alcançar seus objetivos de negócio.
Nyfjord e Kajko-Mattsson (2008) afirmam que controlar riscos melhora
atributos essenciais no desenvolvimento de software como: qualidade, precisão no
planejamento e eficiência de custo. Diversos estudos e guias definem em detalhes
formas de gerenciamento de risco e seus riscos típicos (PMI, 2013) (OGC, 2009)
(CARR et al., 1993), mas a particularidade dos processos ágeis e do framework
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SCRUM exigem um estudo aprofundado para identificar seus tipos de risco mais
comuns, assim como a definição do nível de adaptação que deve ser realizado, de
forma a não desvirtuar os principais valores e princípios ágeis.
Rasmusson (2006) dá ênfase à importância de atividades pré-inicio de
projetos ágeis, sugerindo a criação de um deque (do inglês deck, no sentido de dar
base e sustentação) de iniciação com diversas informações, dentre elas uma seção
de gerenciamento de riscos. Porém, não descreve como essa atividade deve ser
realizada e quais elementos relacionados a riscos são necessários para que o
projeto possa iniciar com maior segurança.
Outros estudos, como Concha, Visconti e Astudillo (2007) abordam atividades
necessárias para que um projeto ágil seja iniciado, porém dão pouca ênfase à
identificação de risco, apesar de a citarem. Ribeiro et al. (2009) propõem um modelo
de gerenciamento de riscos, mas não discorrem sobre atividades pré-início dos
projetos.
Processos tradicionais se beneficiam de ferramentas que auxiliam a
identificação de riscos, como a taxonomia de riscos propostas por Carr et al. (1993).
Porém, a bibliografia pesquisada não menciona ou descreve ferramentas
semelhantes em projetos ágeis. Estudos sobre riscos específicos em projetos ágeis
foram realizados por Khatri, Bahri e Johri (2014), Shrivastava e Rathod (2015), Kirk e
Tempero (2006), Albadarneh et al. (2015), Elbanna e Sarker (2015), Chow e Cao
(2008) e Ghobadi e Mathiassen (2016), porém, cada um aborda temas e assuntos
específicos como projetos em várias localidades, gestão de conhecimento,
implantação de processo e gerenciamento de projetos correlacionados.
1.2 Objetivo
O objetivo desta pesquisa é propor uma taxonomia para auxiliar a
identificação de riscos com projetos ágeis. Com ajuda dessa taxonomia, pretende-se
que o desenvolvimento inicie com informações que deverão deixar a equipe ciente
dos principais riscos que ameaçam os objetivos do desenvolvimento do produto de
software. Pretende-se também que a aplicação da taxonomia habilite a equipe a
elaborar planos de respostas aos riscos e permita o acompanhamento desses riscos
sem violar os principais valores do enfoque ágil.
Uma lista geral de riscos que comumente impactam os projetos ágeis será
consolidada através de uma revisão sistemática. A lista será transformada na
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taxonomia de riscos para projetos ágeis. Para demonstrar sua aplicabilidade, foi
realizado um estudo de caso em uma empresa brasileira praticante de SCRUM em
um projeto cujo desenvolvimento ainda não tinha sido iniciado. É pressuposto pela
pesquisa que a empresa já tenha um processo SCRUM implementado e que ele siga
seus conceitos, princípios e valores fundamentais.
O resultado gerou uma lista de recomendações preliminares que foram
incorporadas à pesquisa.
1.3 Trabalhos Relacionados
O gerenciamento de riscos é uma atividade a ser permanentemente
executada durante todo o projeto, mas quanto mais cedo um risco é identificado,
mais chances ele tem de ser mitigado ou eliminado durante o projeto com menor
custo e impacto.
Nyfjord e Kajko-Mattsson (2008) propõem um modelo que integra o
gerenciamento de riscos e processos de desenvolvimento ágil. O modelo pressupõe
que o desenvolvimento ágil seja composto por três grandes fases, que são:
•

Planejamento da visão do produto: esta fase define a visão do produto,
que será um guia para as fases seguintes;

•

Planejamento da execução e lançamento do produto: nesta fase é criado
um planejamento de como o produto será construído e quais serão seus
principais lançamentos e entregáveis;

•

Implementação: fase em que o produto é desenvolvido e entregue às
partes interessadas para sua utilização.

Nyfjord e Kajko-Mattsson (2008) sugerem que o gerenciamento de riscos
ocorra separadamente em cada uma das fases e criam um fórum de gerenciamento
de riscos que integre as atividades entre as diferentes fases. Riscos podem ser
identificados, mas não resolvidos durante determinada fase. Neste caso, os riscos
são herdados pelas fases subsequentes.
O modelo de Nyfjord e Kajko-Mattsson (2008) é avaliado por um estudo de
caso focalizando na fase de implementação. Pode-se traçar um paralelo das fases
de planejamento da visão do produto e planejamento da execução e lançamento do
produto com o escopo da presente pesquisa, na qual existe a oportunidade do
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detalhamento dos principais riscos de cada fase e a realização de uma avaliação em
um estudo de caso especifico.
O SEI criou uma taxonomia para identificação de riscos (CARR et al., 1993).
Com a premissa de que qualquer risco de projeto nasce de uma atividade, foi criada
uma taxonomia de riscos em três níveis: classe, elemento e atributo. Com atributos
em forma de perguntas, a taxonomia tem o objetivo de identificar potenciais riscos e
problemas que possam afetar a qualidade do produto de software.
A estrutura e disposição dos itens seguem o padrão de processos de
desenvolvimento tradicionais, ficando claro a influência que tais processos
exerceram na criação da taxonomia.
O presente estudo utiliza a taxonomia do SEI (CARR et al., 1993) como base
para criação de uma taxonomia de riscos para projetos ágeis. Porém, essa
taxonomia precisa ser adaptada, levando em consideração os conceitos ágeis de
desenvolvimento, para que os valores, princípios e principais dificuldades sejam
refletidos na taxonomia de riscos para projetos ágeis. Nesse sentido, uma revisão
sistemática é realizada com o objetivo de encontrar pesquisas sobre riscos típicos
em projetos ágeis e assim viabilizar a adaptação da taxonomia do SEI.
1.4 Contribuições
As contribuições deste trabalho são:
•

Adaptação da taxonomia SEI (CARR et al., 1993) para classificar,
organizar e ajudar na identificação de riscos em projetos ágeis;

•

Realização de estudo de caso com foco na identificação de riscos em
projetos no seu início, complementando o estudo de caso de Nyfjord e
Kajko-Mattsson (2008), que focaliza a pesquisa na fase de implementação
do projeto.

1.5 Método de Trabalho
O desenvolvimento desta pesquisa foi realizado em cinco atividades: (i)
revisão bibliográfica, (ii) revisão sistemática sobre riscos típicos em projetos ágeis,
(iii) proposta da taxonomia de riscos para projetos ágeis, (iv) planejamento do estudo
de caso e (v) execução e análise do estudo de caso.
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Na atividade de revisão bibliográfica, é realizada uma pesquisa sobre
desenvolvimento ágil, especialmente SCRUM, e gerenciamento de riscos. O objetivo
é ampliar o conhecimento conceitual que será a base para as próximas atividades.
Na atividade revisão sistemática sobre riscos típicos em ágil, o objetivo da
pesquisa é entender e identificar as ameaças mais comuns em projetos ágeis que
ajudaram na construção da taxonomia de riscos. O resultado obtido em buscas por
palavras-chaves é armazenado e, posteriormente, submetido a um processo de
filtragem e seleção. Os artigos selecionados têm seus riscos catalogados formando
a lista final de riscos típicos.
Na atividade proposta da taxonomia de riscos para projetos ágeis, a lista
de riscos típicos da revisão sistemática é resgatada e organizada utilizando como
base a taxonomia do SEI (CARR et al., 1993). O objetivo é propor uma taxonomia
adaptada com os riscos comuns em projetos ágeis.
Na atividade planejamento do estudo de caso, o objetivo é planejar a
aplicação da taxonomia em uma empresa brasileira. No estudo de caso, as equipes
aplicam a taxonomia em um projeto local. Após a conclusão da segunda iteração,
são realizadas entrevistas para avaliar os resultados e a opinião dos principais
usuários.
Na atividade execução e análise do estudo de caso, os passos planejados
e documentados no protocolo do estudo de caso são realizados. Essa fase é
executada em duas fases: (i) aplicação da taxonomia em um projeto e (ii) realização
de entrevistas com a equipe do projeto. Após término da execução, analisa-se se a
taxonomia ajuda a tornar visível os principais riscos que afetam os objetivos do
produto de software, se a taxonomia estimula o gerenciamento de riscos no decorrer
do desenvolvimento e se, com isso, a percepção dos principais envolvidos melhora
em relação às informações e decisões realizadas durante o projeto.
1.6 Organização do Trabalho
Este trabalho tem a seguinte estrutura:
A seção 2, Desenvolvimento Ágil, apresenta um sumário do movimento ágil,
suas origens e o Manifesto Ágil (MANIFESTO ÁGIL, 2001), que pode ser
considerado um marco para sua popularização. Os princípios e valores que norteiam
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o desenvolvimento ágil são discutidos. É realizado um maior detalhamento do
SCRUM, pois é o processo de desenvolvimento utilizado pelo projeto avaliado no
estudo de caso.
A seção 3, Gerenciamento de Riscos, apresenta um sumário da evolução do
gerenciamento de riscos. A área de processos de gerenciamento de riscos do
CMMI-DEV (SEI, 2010) é explorada e comparada com outras fontes, como PMBOK
(PMI, 2013) e PRINCE2 (OGC, 2009). É apresentada uma reflexão de como o
gerenciamento de riscos deve ser conduzido em projetos de desenvolvimento ágil e
três pesquisas sobre o tema são sumarizadas. Por fim, é realizada uma pesquisa
sobre taxonomias para identificação de riscos e as principais publicações sobre este
tema são exploradas.
A seção 4, Riscos Típicos em Projetos Ágeis: Revisão Sistemática, apresenta
uma revisão sistemática cujo objetivo é descobrir quais são os principais riscos
típicos que tem impacto em projetos ágeis. São descritos o planejamento, a
execução e as conclusões obtidas pela pesquisa.
A seção 5, Taxonomia de Riscos para Projetos Ágeis, apresenta uma lista
com as principais taxonomias de riscos existente. Os riscos típicos obtidos pela
revisão sistemática são então resgatados e organizados em uma taxonomia de
riscos para projetos ágeis, utilizando como referência a taxonomia do SEI (CARR et
al., 1993).
A seção 6, Planejamento do Estudo de Caso, apresenta o planejamento do
estudo de caso para a aplicação da taxonomia em um projeto de software em uma
empresa brasileira.
A seção 7, Execução e Análise do Estudo de Caso, apresenta os detalhes da
aplicação da taxonomia de riscos para projetos ágeis em uma empresa brasileira,
detalha as entrevistas com os principais participantes e analisa as informações
obtidas durante as entrevistas.
A Conclusão discute os resultados obtidos, os problemas e as dificuldades
encontradas durante a execução do estudo de caso, bem como seus limites e
ameaças à sua validade. Apresenta, também, as contribuições do trabalho e aponta
direções para pesquisas futuras.
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2 DESENVOLVIMENTO ÁGIL
Atualmente, os processos ágeis de desenvolvimento são muito populares,
com conceitos de iteratividade e entrega incremental, sendo tratados como
modernos, comparados aos tradicionais processos cascata. Mas tais práticas e
conceitos são utilizados há décadas.
Segundo Larman e Basili (2003), na década de 30, Walter Shewhart,
especialista de qualidade na Bell Labs, propôs um processo baseado em pequenas
séries de Planejar-Fazer-Estudar-Agir (ou PDSA, sigla derivada da língua inglesa).
Durante as décadas seguintes, o conceito do desenvolvimento iterativo e
incremental (DII) amadureceu e passou a ser mais aceito. Já na década de 90,
centenas de livros e artigos foram publicados promovendo o DII e outras dezenas já
tratavam do conceito de desenvolvimento de período fixo (time-boxed).
Na década de 80, Jeff Sutherland e Ken Schwaber, na Easel Corp., iniciaram
a aplicação do que viria a se tornar conhecido como SCRUM, que realiza o
desenvolvimento em períodos fixos de 30 dias de forma iterativa. Em 1999, Beedle
et al. (1999) refinaram esses conceitos.
Em meados da década de 90, com a consolidação da internet e dos negócios
digitais, frequentes mudanças e a necessidade por entregas rápidas, para que as
empresas pudessem acompanhar o mercado, fizeram com que fosse impossível ter
a definição completa dos requisitos de um sistema com tanta antecedência
(HIGHSMITH; ORR e COCKBURN, 2000).
De fato, o desenvolvimento ágil não era nada novo, apenas uma releitura do
DII, com práticas e princípios que norteariam a nova maneira de pensar e
desenvolver software.
2.1 Manifesto Ágil
Tratada como uma coligação de anarquistas, 17 profissionais se reuniram em
fevereiro de 2001 em um resort de ski para conversar, esquiar, relaxar e tentar entrar
em acordo (HIGHSMITH, 2001). Representantes de processos como extreme
programming, SCRUM, DSDM, Adaptative Software Development, Crystal e outros,
precisavam de uma alternativa para o atual desenvolvimento direcionado à
documentação e processos convencionais e burocráticos de desenvolvimento.
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Autonomeados como Aliança Ágil, este grupo de profissionais independentes
criaram o que foi chamado de Manifesto Ágil. Eles resumiram seu ponto de vista
dizendo que o movimento ágil não é anti-metodologia, mas queriam restaurar o
equilíbrio, aceitando documentação, mas em alguns diagramas ou desenhos em
quadro branco e não em milhares de páginas. Queriam planejar, mas reconhecendo
os limites que o ambiente turbulento os impunha.
O teor do Manifesto é o seguinte:
“Nós estamos buscando melhores maneiras para desenvolver software,
fazendo-o por nós mesmos e ajudando que outros o façam. Através deste trabalho,
passamos a valorizar:
•

Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas

•

Software funcionando mais que documentação abrangente

•

Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos

•

Responder a mudanças mais do que seguir o plano

Ou seja, mesmo havendo valor nos itens a direita, valorizamos mais os itens a
esquerda. ” (MANIFESTO ÁGIL, 2001)
O Manifesto Ágil se tornou uma peça importante no movimento ágil, trazendo
uma visão alinhada e com valores que os distinguia dos processos tradicionais.
2.2 Princípios Ágeis
O Manifesto Ágil (MANIFESTO ÁGIL, 2001) também cita doze princípios que
deveriam ser seguidos por processos ágeis. A palavra princípio nos remete a algo
básico, necessário e obrigatório, que serve de base, sem o qual algo não existe. Os
diferentes processos ágeis, assim como o Manifesto, tratam princípios com muita
importância, sendo algo a ser disciplinado e constantemente aplicado às equipes
deste tipo de projeto.
Rubin (2012) sugere princípios adicionais que deveriam ser seguidos durante
o desenvolvimento SCRUM. Seguem alguns deles:
•

Abraçar as mudanças: desenvolvimento de software é diferente de
produzir um produto manufaturado, que é gerado através de um processo
repetitivo. O software cria um produto único e é normal que ele sofra
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mudanças durante sua concepção. Além disso, as mudanças econômicas
e tecnológicas são cada vez mais rápidas e o software precisa responder
a estas mudanças.
•

Reduzir todas as formas de incerteza simultaneamente: Ao invés de
eliminar as incertezas definindo todas as funcionalidades antes, o
desenvolvimento ágil define uma funcionalidade, a desenvolve e a
demonstra ao usuário, que pode mudar de ideia, ratificar o que foi feito ou
pedir ajustes. Desta forma, aumentam-se as chances de que o produto
final atenda as expectativas dos usuários.

•

Manter as opções em aberto: a ideia é tomar a decisão o mais tarde
possível, dando tempo para que os usuários avaliem as melhores opções
e aprendam durante o desenvolvimento. Porém, conforme a Figura 1, é
necessário saber qual é este momento, para que o custo da decisão não
tenha um impacto financeiro muito grande do projeto.
Figura 1 – Curva de custo versus tempo do desenvolvimento ágil

Fonte: Rubin (2012)

•

Aceitar que não é possível definir tudo antecipadamente: O ágil acredita
que é perigoso definir o escopo muito cedo pois a falta de conhecimento
pode levar ao desenvolvimento de requisitos desnecessários ou de baixa
qualidade.

•

Equilibrar planejamento antecipado com adaptação durante o projeto: O
ágil acredita no planejamento antecipado, mas não de maneira excessiva.
O ponto de equilíbrio deveria maximizar a possibilidade de fazer

23

adaptações, com base em feedback, e minimizar a quantidade de
planejamento

antecipado,

mas

respeitando

as

necessidades

orçamentarias, objetivos e políticas de conformidade da empresa.
•

Validar rapidamente premissas importantes: Utilizando as características
de iterativo e incremental, o projeto deve focar na exploração de baixo
custo para tentar eliminar premissas e dúvidas que possam oferecer
riscos.

•

Adaptar informações em tempo real e replanejar: A ideia é utilizar o
conhecimento da iteração anterior e aprimorar o planejamento das
próximas, aumentando o nível de confiabilidade do plano.

•

Focar em entrega orientada a valor: O valor é entregue aos usuários
através de partes de software que validem premissas ou tragam grande
conhecimento para as próximas iterações. Caso seja possível publicar
uma funcionalidade em produção, o valor é ativado, trazendo retorno mais
rápido ao investimento do cliente.

2.3 SCRUM
Segundo Schwaber e Sutherland (2013), o SCRUM é um framework para
desenvolvimento e sustentação de produtos complexos, com o qual as pessoas
podem tratar problemas de adaptação, enquanto entrega, de maneira produtiva e
criativa, produtos com o maior valor possível ao negócio. O SCRUM é descritivo e
não prescritivo, dando liberdade para a equipe se auto organizar e realizar o trabalho
da melhor maneira possível, tendo apenas que seguir algumas regras.
Deemer et al. (2012) afirmam que o lema do SCRUM é inspecionar e adaptar.
É inevitável que o desenvolvimento envolva aprendizado, inovação e surpresas; e o
SCRUM entrega software em curtos períodos pré-determinados de tempo, o que
permite a inspeção e avaliação da efetividade das práticas utilizadas, podendo
adaptá-las para os próximos ciclos.
A Figura 2 mostra um mapa geral do framework SCRUM, que pode ser
sumarizado como: o Dono do Produto (Product Owner) define a visão do produto,
dividindo-o em itens na Lista de Pendências do Produto (Product Backlog). Ele
também é responsável por ordenar estes itens. A equipe se reúne para decidir o que
será desenvolvido no próximo ciclo de desenvolvimento, chamada de Iteração
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(Sprint). As tarefas necessárias para este trabalho são incluídas na Lista de
Pendências da Iteração e o desenvolvimento inicia. Diariamente a equipe se reúne
para acompanhar o andamento das tarefas e planejarem o próximo dia. No final da
Iteração, o trabalho é demonstrado na reunião de revisão, com participação dos
usuários. Após esta reunião, a equipe se reúne para refletir sobre o andamento do
trabalho e o que pode ser melhorado no processo para futuras Iterações.
Figura 2 – Framework SCRUM

Fonte: Deemer et al. (2012)

Estes assuntos são detalhados adiante.
2.3.1 Conceitos de Base
O SCRUM foi criado sob o conceito de empirismo, que afirma que o
conhecimento se origina da experiência e das decisões tomadas durante o decorrer
do projeto (SCHWABER e SUTHERLAND, 2016).
O framework é baseado em pilares, valores e práticas, que proveem a
fundação para que uma organização crie sua própria aplicação do SCRUM (RUBIN,
2012), ou seja, cada implementação do SCRUM é única. Os três principais pilares
do SCRUM são:
•

Transparência: Aspectos significativos do processo devem ser visíveis
para os responsáveis pelo resultado;

•

Inspeção: Usuários da equipe devem frequentemente inspecionar os
artefatos e progresso para detectar variações indesejadas;

•

Adaptação: Em caso de detecção de variações indesejadas, um ajuste
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deve ser feito para minimizar seu impacto.
Os valores do SCRUM são: (i) honestidade, (ii) abertura, (iii) coragem, (iv)
respeito, (v) confiança, (vi) empoderamento e (vii) colaboração.
Apesar da flexibilidade da implantação do SCRUM, estes valores, princípios e
práticas não podem ser ignorados e devem ser perseguidos por todos da equipe, em
especial pelo Mestre SCRUM. A falta de uma destas peças pode colapsar toda a
estrutura, pois decisões de implementação do processo são tomadas com a
premissa de que estes valores, pilares e práticas foram respeitados.
2.3.2 Papéis
O SCRUM especifica três diferentes papéis que participam de uma célula de
desenvolvimento. Esta equipe deve ser auto organizada e multifuncional. Equipes
auto organizadas decidem qual a melhor maneira de completar suas atividades ao
invés de serem direcionados por alguém de fora. Equipes multifuncionais tem todas
as competências necessárias para realização do trabalho dentro da própria equipe,
sem depender de membros de fora do time.

Equipe de Desenvolvimento
Consiste nos profissionais que irão produzir o incremento a ser entregue ao
final da Iteração. O time deve ser auto organizado e multifuncional, tendo um alto
grau de autonomia e autoridade, resultando em sinergia que otimize a eficiência e
eficácia do trabalho. O time deve ter tipicamente entre 5 e 9 pessoas.
O SCRUM generaliza o título como Desenvolvimento, mas a equipe terá
pessoas desempenhando papéis de arquitetos, testadores, projetistas e todos os
outros necessários para a entrega do produto. Porém, todos são tratados da mesma
maneira e devem ter a mesma autoridade e responsabilidade sobre o projeto. Além
disso, esta generalização permite que a equipe tenha a característica de autoorganização, podendo adicionar perfis de acordo com a necessidade.

Dono do Produto
O Dono do Produto (PO, sigla derivada do inglês Product Owner) é o
responsável por maximizar o retorno do investimento obtido pela construção do
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produto e é o único responsável por decidir quais funcionalidades serão construídas
e em qual sequência. Para obter este resultado, ele deve:
•

Claramente especificar os itens da Lista de Pendências do Produto (PBI,
sigla derivada do inglês Product Backlog Item);

•

Ordenar e priorizar o desenvolvimento dos PBIs, sempre alinhado com os
objetivos e benefícios do produto;

•

Otimizar o valor do trabalho da equipe de desenvolvimento;

•

Garantir a visibilidade, transparência e clareza da Lista de Pendências do
Produto;

•

Garantir o entendimento dos próximos PBIs a serem executados;

•

Estar sempre disponível para que a equipe tire dúvidas durante o
desenvolvimento;

•

Revisar e validar o escopo entregue ao final de cada iteração.

Para que o PO tenha sucesso, a organização deve respeitá-lo e ele deve ter
um alto grau de influência e autoridade. Ele deve ser responsável por envolver
outros usuários de negócio para as definições dos PBI e comunicá-los sobre sua
priorização e status de desenvolvimento.

Mestre SCRUM
Segundo Rubin (2012), o Mestre SCRUM (SCRUM Master) ajuda todos os
envolvidos a entenderem e aplicarem os valores, princípios e práticas do SCRUM.
Ele atua como coach, garantindo a correta execução do processo e ajudando a
equipe a ter o melhor desempenho possível. Ele deve proteger a equipe de
interferências externas, remover barreiras e tratar impedimentos que atrapalhem o
desenvolvimento. Ele não tem autoridade sobre a equipe, deve atuar como líder e
não como gerente ou chefe.
O Mestre SCRUM serve o PO ao:
•

Distinguir técnicas para efetivamente gerenciar a Lista de Pendências do
produto;

•

Ajudar que a equipe entenda o necessário para ter um PBI claro e conciso;

•

Entender o planejamento do produto em um ambiente empírico;
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•

Garantir que o PO priorize a Lista de Pendências do Produto de forma a
maximizar o valor das entregas;

•

Explicar e praticar a agilidade;

•

Facilitar a organização de eventos.

O Mestre SCRUM serve a equipe de desenvolvimento ao:
•

Conduzir a equipe a ser auto organizada e multifuncional;

•

Ajudar na criação de produtos de alto valor;

•

Remover impedimentos;

•

Facilitar a organização de eventos;

•

Ajudar o time em organizações em que o espirito ágil não é
completamente entendido.

O Mestre SCRUM serve a organização ao:
•

Conduzir a organização na adoção do SCRUM;

•

Planejar implementação SCRUM dentro da organização;

•

Ajudar funcionários e outros interessados a entenderem o SCRUM e o
desenvolvimento de produto de forma empírica;

•

Promover mudanças que aumentem a produtividade da equipe;

2.3.3 Artefatos
Lista de Pendências do Produto
A Lista de Pendências do Produto (PB, sigla derivada do termo em inglês
Product Backlog) é a relação ordenada de tudo que é necessário para a construção
do produto. O PO é o único responsável por manter o PB, podendo incluir, excluir e
reordená-lo. O PB está em constante evolução durante o projeto, por isso ele nunca
é considerado como completo.
O PB é subdivido em itens (PBI), em que cada um pode representar um
requisito, funcionalidade, melhoria, erro, tarefa ou estória, conforme Figura 3. Os
PBIs podem ter diferentes níveis de detalhamento, porém os itens mais prioritários
devem ser detalhados para que seja possível planejá-los caso sejam incluídos na
próxima Lista de Pendências da Iteração (ver o evento: refinamento da Lista de
Pendências do Produto). Normalmente itens pouco priorizados também têm menor
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nível de detalhamento.
Figura 3 – Lista de Pendências do Produto

Fonte: Elaborado pelo autor

O dono do produto deve colaborar com pessoas internas e externas à equipe
para formar e especificar a Lista de Pendências do Produto e então deve garantir
que os itens estejam posicionados na ordem correta, de acordo com a entrega de
valor ao produto.
Lista de Pendências da Iteração
É o conjunto de PBIs selecionados para a Iteração mais o plano definido para
produzir o incremento e alcançar seu objetivo. Ele é uma previsão feita pela equipe
de desenvolvimento sobre quais funcionalidades estarão prontas ao final da
Iteração. A Lista de Pendências da Iteração torna visível todas as atividades e
tarefas a serem executadas, conforme Figura 4. Ele pode sofrer ajustes durante a
Iteração e seu andamento é discutido nas reuniões diárias.
Normalmente a equipe acompanha o progresso da Iteração através do gráfico
de Burndown, que mostra quais itens da Lista de Pendências da Iteração foram
concluídos e quais ainda estão pendentes no decorrer dos dias. Conforme Figura 5,
uma linha é traçada no gráfico, que pode ser considerada como linha de base.
Tarefas concluídas são queimadas e deduzidas do total de itens a serem
desenvolvidos na Iteração. Desta forma, se a linha que representa as tarefas

29

"queimadas" estiver acima da linha de base, a Iteração pode ser considerada como
atrasada. Caso contrário, estaria adiantado.
Figura 4 – Lista de Pendências da Iteração

Fonte: Rubin (2012)
Figura 5 – Gráfico de Burndown

Fonte: Elaborado pelo autor
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Incremento
É a soma de todos os PBIs completados durante a Iteração e que adicionem
valor ao produto disponibilizado na Iteração anterior. Ao final da Iteração, o
incremento deve estar "completo", que significa que deve estar em condições de uso
e que atenda a definição de completo. O Dono do Produto deve decidir se o
incremento deve ser colocado no ambiente produtivo ou não.
Definição de "completo"
Quando um PBI ou incremento é definido como completo, todos devem ter o
mesmo entendimento. Por isso é importante que toda a equipe defina quais as
regras do "completo", garantindo assim a transparência do processo. Se a
organização tiver uma definição corporativa de completo, ela deve ser utilizada.
Senão, a equipe deve defini-la.
A definição de completo pode adicionar tarefas à Lista de Pendências da
Iteração para que o incremento produzido seja considerado como completo. Por
isso, é importante que sua definição seja feita antes de iniciar a primeira iteração do
projeto. Uma boa definição de completo sempre deve aproximar a entrega do
incremento à possibilidade de publicá-lo em produção.
Porém, a definição deve ser feita com parcimônia para não burocratizar as
atividades das iterações. Apresentam-se exemplos de casos que podem ou não
serem considerados na definição de completo:
•

Documentação para publicar incremento em produção;

•

Teste de aceitação do usuário;

•

Qualidade esperada da funcionalidade (exemplo: quantidade de erros);

•

Requisitos não funcionais, como logs, autorizações e tempo de resposta.

2.3.4 Eventos
Os eventos têm o objetivo de criar uma regularidade e minimizar a
necessidade de reuniões extras não definidas pelo framework. Todos os eventos
têm um período fixo ou um tempo máximo de duração.

Iteração (Sprint)
No SCRUM, o trabalho executado em iterações é chamado de Sprint. Este é
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o principal evento e deve ter a duração entre 2 a 4 semanas. O trabalho gerado ao
final da Iteração deve ser um produto que tenha o potencial de entrar em produção e
tenha um valor tangível ao usuário.
A Iteração tem o conceito de período fixo, ou seja, deve ter uma data fixa de
início e fim, conforme Figura 6. Durante a execução de uma iteração, os PBIs
priorizados não podem ser alterados, mas podem ser mais detalhados e negociados
com o PO.
Figura 6 – Iteração (Sprint)

Fonte: Rubin (2012)

Planejamento da Iteração
Normalmente, a Lista de Pendências do Produto contém mais itens do que
pode ser construído em uma iteração. O planejamento da Iteração é o evento em
que é definido o que será construído na próxima Iteração, sendo priorizado
características de maior valor ou que façam sentido serem agrupadas.
Durante o planejamento da Iteração, o PO e a equipe de desenvolvimento
devem entrar em acordo sobre qual é seu objetivo, definindo os benefícios a serem
colhidos ao seu final. Com base nisso, toda a equipe revê os PBIs de maior
prioridade e os promovem para a Lista de Pendências da Iteração.
Este evento é período fixo e deve ser no máximo 8 horas para iterações de 4
semanas de duração. O Mestre SCRUM deve conduzir o evento, garantindo o
cumprimento de suas regras.
Normalmente o evento é conduzido em duas etapas, em que cada uma delas
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responde às perguntas:
•

O que pode ser entregue pela Iteração em planejamento?

•

Como o trabalho necessário para a entrega do produto será planejado?

Reunião Diária
Durante todos os dias da Iteração, uma reunião diária de 15 minutos deve ser
executada com os membros da equipe. O objetivo é sincronizar o conhecimento da
equipe sobre o que foi feito e planejar as atividades do próximo dia. É recomendado
que todos participem da reunião de pé e cada membro da equipe de
desenvolvimento deve responder as seguintes perguntas:
•

O que eu fiz ontem para alcançar o objetivo da Iteração?

•

O que eu farei hoje para alcançar o objetivo da Iteração?

•

Tenho algum impedimento que prejudique a equipe para alcançar o
objetivo da Iteração?

A equipe utiliza este evento para inspecionar o progresso da Iteração e
identificar a tendência de completar todas as atividades da Lista de Pendências da
Iteração. O Mestre SCRUM deve garantir o cumprimento das regras e ajudar a
equipe a resolver os impedimentos após término da reunião.
A reunião diária não é um reporte de progresso para um gerente, mas uma
forma da equipe se auto organizar e resolver os problemas apontados. Se surgir
algum assunto que mereça discussão aprofundada, ele deve ser tratado em uma
reunião posterior.
Revisão da Iteração
É executado ao final da Iteração para inspecionar seu resultado e adaptar a
Lista de Pendências do Produto, se necessário. Em uma reunião de no máximo 4
horas, a equipe deve colaborar e identificar se a Iteração atingiu seu objetivo. Seus
principais elementos são:
•

O PO pode convocar outros interessados para participarem da revisão;

•

O PO explica quais PBIs estão "completos" e quais foram considerados
como "não completos";

•

A equipe discute o que funcionou bem durante a Iteração, quais problemas
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e como resolvê-los em iterações futuras;
•

Equipe de desenvolvimento demonstra os PBIs "completos" e responde a
perguntas;

•

A equipe pode discutir sobre o que pode ser construído a seguir, o que
deve servir de entrada para a próxima reunião de planejamento.

Retrospectiva da Iteração
Com o objetivo de inspecionar e adaptar assuntos relacionados ao processo e
ambiente, a retrospectiva é uma oportunidade para a equipe discutir como o trabalho
está sendo executado e o que pode ser feito para ser melhorado. Este evento ocorre
após a revisão da Iteração e antes do planejamento da próxima Iteração. Deve ter
no máximo 4 horas de duração e tem os seguintes propósitos:
•

Inspecionar como a última Iteração foi em relação a pessoas,
relacionamentos, processos e ferramentas;

•

Identificar e ordenar itens de melhoria mais importantes;

•

Criar um plano de implementação das melhorias priorizadas.

O Mestre SCRUM deve encorajar a equipe a melhorar o processo de
desenvolvimento e suas práticas, sem ferir o cerne do framework SCRUM.
Refinamento da Lista de Pendências do Produto
No refinamento da Lista de Pendências do Produto, a equipe deve decompor
os PBIs que estão em alto nível, analisando-os, reestimando-os e repriorizando-os
para futuras Iterações. Este evento não deve ocupar mais do que 10% do tempo de
uma Iteração.
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3 GERENCIAMENTO DE RISCOS
Segundo Boehm (1989), o gerenciamento de riscos tem o objetivo de
identificar, endereçar e eliminar itens de riscos antes de se tornarem ameaças que
possam impactar a operação ou gerar retrabalho ao projeto. Atualmente, uma
melhor definição do propósito seria identificar problemas potenciais antes que eles
ocorram, para que as atividades de gerenciamento de riscos possam ser planejadas
e invocadas conforme necessário ao longo da vida do produto ou projeto para
mitigar os impactos adversos na realização dos objetivos (SEI, 2010).
Guias como o PMBOK (PMI, 2013) consideram em seus processos aqueles
riscos que possam trazer um impacto positivo ao projeto, tratando-os como
oportunidade. O principal objetivo é aumentar as chances deles ocorrerem, o que
trará benefícios ao projeto. No contexto deste estudo, serão tratados apenas riscos
com impactos negativos, que representem ameaças ao cumprimento dos objetivos
do projeto.
Em um estudo pioneiro sobre desenvolvimento de software e gerenciamento
de riscos, Boehm (1987) propõe um modelo espiral em que a cada ciclo uma nova
análise de riscos é realizada, conforme Figura 7. A cada rodada da espiral, um novo
objetivo cumulativo é definido e será executado para que, ao seu término, o software
esteja mais perto de sua versão final. Neste conceito, independente de etapas ou
fases, o gerenciamento de riscos é uma disciplina que deve ser realizada durante
todo o projeto.
Em um estudo posterior, Boehm (1991) define uma estrutura de atividades e
ferramentas para realização de gerenciamento de riscos em projetos. Seu método é
apresentado em dois passos, que são:
•

Avaliação de riscos: envolve a identificação, análise e priorização dos
riscos;

•

Controle de riscos: envolve o planejamento do gerenciamento de risco,
resolução e monitoramento de riscos.

Mesmo sendo o gerenciamento de riscos importante durante todo o projeto, o
PMBOK (PMI, 2013) afirma que o nível de risco e incertezas do projeto cai conforme
o conhecimento sobre o projeto aumenta, como pode ser observado na Figura 8. O
custo do retrabalho também aumenta durante o decorrer do projeto, o que significa
que quanto antes os riscos forem identificados, menor será o custo do projeto, pois
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menor será o esforço de retrabalho.
Figura 7 – Espiral de Boehm

Fonte: Adaptado de Boehm (1987)
Figura 8 – Risco versus custos

Fonte: PMBOK (2013)
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Desta forma, há uma hipótese de que as atividades de riscos, principalmente
no que se refere a identificação, devem ser realizadas com mais rigor durante o
início do projeto. No decorrer do projeto, as atividades que consumirão maior tempo
são acompanhamento e realização dos planos de respostas aos riscos.
Os passos apresentados por Boehm (1991) podem ser observados em
praticamente todos os guias e processos criados posteriormente que tratam
gerenciamento de riscos.
3.1 Gerenciamento de Riscos Conforme CMMi-DEV 2010
O CMMI-DEV versão 1.3 (SEI, 2010) define que uma área de processo é um
grupo de práticas relacionadas a uma área, que quando implementadas em
conjunto, satisfazem objetivos considerados importantes para a realização da
melhoria de tal área. O gerenciamento de riscos (RSKM) é uma de suas 22 áreas de
processo.
O RSKM está organizado nos seguintes objetivos específicos (SG) e práticas
(SP), que serão detalhados na sequência:
SG1: Preparação para o gerenciamento de riscos
SP1.1: Determinar as fontes e categorias de riscos
SP1.2: Definir os parâmetros de risco
SP1.3: Estabelecer uma estratégia de gerenciamento de riscos
SG2: Identificação e análise de riscos
SP2.1: Identificar riscos
SP2.2: Avaliar, categorizar e priorizar riscos
SG3: Mitigar riscos
SP3.1: Desenvolver plano de mitigação de riscos
SP3.2: Implementar plano de mitigação
SG1: Preparação para o gerenciamento de riscos
O objetivo é estabelecer uma estratégia para identificar, analisar e mitigar
riscos. É criado um plano que define como os riscos serão acompanhados e
controlados. Este objetivo é muito parecido com o processo de planejar o
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gerenciamento de riscos do PMBOK, que tem como principal saída o plano de
gerenciamento de riscos.
SP1.1 Determinar as fontes e categorias de riscos
Esta prática propõe a definição de uma lista com as principais fontes e
categorias de riscos do projeto. Inicialmente, pode existir uma lista genérica, porém
ela deve ser especializada durante a preparação para o gerenciamento de riscos. A
lista é referência para uma avaliação sistemática dos riscos potenciais e ajuda na
atividade de identificação de riscos, pois cria tópicos de discussão que auxiliam as
partes interessadas a debaterem sobre temas que ameacem o projeto. Além disso,
ajuda a coletar e organizar os riscos de maneira lógica, facilitando seu controle e
acompanhamento. As subpráticas são: (i) determinar as fontes de risco e (ii)
determinar as categorias de risco.
SP1.2: Definir os parâmetros de risco
A proposta é definir os parâmetros que serão utilizados na análise e
categorização de riscos. Também ajuda na priorização e controle. As duas principais
variáveis utilizadas no gerenciamento de riscos são a probabilidade e o impacto. O
PMBOK sugere que a priorização dos riscos se dê através da seguinte fórmula:
Prioridade = Probabilidade x Impacto
A Figura 9 sugere quadrantes, na qual os riscos de maior valor (de acordo
com a fórmula de prioridade) têm maior urgência no seu tratamento.
Figura 9 – Matriz de probabilidade e impacto

Fonte: PMBOK (2013)
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Os parâmetros ajudam na comparação entre os riscos e o CMMI-DEV sugere
a criação de limites pré-definidos, que estabeleçam gatilhos para que um risco seja
analisado em detalhe ou monitorado com certa frequência. No exemplo da Figura 9,
pode-se ter:
•

Até 0,05: monitorado a cada início de iteração;

•

Entre 0,06 e 0,14: monitorado nas reuniões diárias;

•

Acima de 0,14: criação de comitê especial para tratamento do risco.

As subpráticas são:
1. Definir

critérios

consistentes

para

avaliação

e

quantificação

de

probabilidade e severidade dos riscos;
2. Definir limiares para cada categoria de risco;
3. Definir ações a serem aplicadas para cada limiar definido por categoria de
risco.
SP1.3: Estabelecer estratégia de gerenciamento de riscos
De acordo com o CMMI-DEV (SEI, 2010), a estratégia de gerenciamento de
riscos deveria considerar as seguintes questões:
•

Qual nível de esforço o gerenciamento de riscos deveria tratar;

•

Métodos e ferramentas utilizadas para identificar, analisar, mitigar,
monitorar e comunicar riscos;

•

Especificar as fontes de risco do projeto;

•

Como os riscos devem ser organizados, categorizados, comparados e
consolidados;

•

Parâmetros utilizados para tomada de ação na identificação de riscos,
incluindo probabilidade, severidade e limiares;

•

Técnicas

de

mitigação

de

risco,

como

prototipação,

simulação,

desenvolvimento evolutivo e outros;
•

Definição de indicadores de riscos utilizados para monitorar seu status;

•

Periodicidade para monitoração e reavaliação dos riscos.

Com o mesmo objetivo do plano de gerenciamento de riscos do PMBOK, a
estratégia deve ser pensada antes do início do projeto, para que as decisões e
definições sejam claras durante o desenvolvimento, evitando desentendimentos e
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agilizando as tomadas de decisão.
O plano pode ter uma versão corporativa, evitando o retrabalho de confecção
a cada início de projeto. Porém, é aconselhado que ele seja revisto e, se necessário,
adaptado antes que um projeto comece.
SG2: Identificação e análise de riscos
O objetivo é realizar a identificação e análise dos riscos. Baseado nas regras
definidas pela estratégia de gerenciamento, eles devem ser classificados e
priorizados. O nível de dedicação da equipe para realizar a análise depende dos
limiares e outros parâmetros pré-definidos. Riscos similares podem ser agrupados
para facilitar sua análise.
SP2.1: Identificar riscos
Identificar os perigos, problemas, vulnerabilidades ou ameaças que possam
afetar negativamente o projeto. Algumas literaturas, como o PMBOK (PMI, 2013),
incluem também oportunidades que possam beneficiar o projeto. O principal
benefício da identificação dos riscos é emergir na equipe a capacidade de prever e
antecipar eventos danosos para que assim, possam monitorá-los, diminuir seus
efeitos ou até eliminá-los.
O Prince2 (OGC, 2009) recomenda que a descrição do risco contenha, na
sequência, sua causa, evento e efeito. Com isso, a consulta na base histórica ou
mesmo sua leitura durante uma reunião de status ou monitoramento deixará claro
seu entendimento. Uma sentença poderia ter a seguinte forma:
Devido <causa>, existe o risco de <evento ocorrer> que pode resultar em
<efeito>.
É recomendado que antes da análise dos riscos, eles sejam entendidos,
categorizados e documentados. Isso porque muitas vezes a equipe não terá tempo
de tratar todos os riscos. Por isso, sua categorização e priorização deve fornecer
informações sobre quais devem ser detalhados, monitorados ou descartados.
Como ferramentas para auxiliar na identificação de riscos, o PMBOK sugere:
•

Revisão de documentações;

•

Técnica de coleta de informações;

•

Análise de listas de verificação;
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•

Análise de premissas;

•

Técnicas de diagramas;

•

Análise de Fraquezas, Oportunidades, Forças e Ameaças (FOFA);

•

Opinião especializada.

Já o CMMI-DEV versão 2010 sugere:
•

Exame de cada elemento da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) do
projeto;

•

Condução de uma avaliação de risco utilizando a taxonomia;

•

Entrevistas com experts;

•

Revisão de riscos de projetos similares;

•

Examinar base de lições aprendidas ou outros bancos de dados;

•

Examinar especificações e requisitos.

O PMBOK (PMI, 2013) frisa que esta é uma atividade recorrente no projeto
pois novos riscos podem surgir durante seu ciclo de vida. A frequência deve variar
de acordo com o projeto, mas é importante manter a cadência. Em projetos ágeis,
um bom momento para rever os riscos é durante as retrospectivas e planejamentos
de iterações.
A documentação dos riscos identificados, assim como seus planos, deve
gerar uma base de conhecimento rica que deve ser acessada em novos projetos
com objetivo de trazer ideias para o novo projeto.
As subpráticas da prática Identificar Riscos (SP2.1) são:
1. Identificar riscos associados ao custo, cronograma e desempenho;
2. Rever elementos do ambiente que possam afetar o projeto;
3. Rever todos os elementos da EAP, como parte da identificação de riscos,
para assegurar que todos os aspectos do escopo foram considerados;
4. Rever todos os elementos do plano de projeto, como parte da identificação
de riscos, para assegurar que todos os aspectos do plano foram
considerados;
5. Documentar o contexto, condições e potenciais consequências de cada
risco;
6. Identificar as partes interessadas de cada risco;
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SP2.2: Avaliar, categorizar e priorizar riscos
Um projeto pode sofrer ameaças de diversos riscos, porém, a gestão de todos
é muito custosa e demanda tempo. Por isso, é necessário avaliar, categorizar e
priorizar os riscos. Desta maneira, riscos mais críticos devem ser analisados e
monitorados com maior frequência.
Os riscos devem ser avaliados conforme parâmetros definidos em SP1.2:
Definir os parâmetros de risco. Também devem ser classificados conforme a
taxonomia pré-definida. Caso não se encaixe em nenhum item, é sugerido que a
taxonomia seja reavaliada e um novo item lhe seja adicionada.
No Prince2 (OGC, 2009), o processo é conhecido como avaliação do risco. As
subpráticas são:
1. Avaliar os riscos identificados utilizando parâmetros pré-definidos;
2. Categorizar e agrupar riscos de acordo com a taxonomia;
3. Priorizar riscos para mitigação.
SG3: Mitigação de riscos
O objetivo é analisar o risco e diminuir seus impactos e/ou probabilidade de
ocorrer. Dentro da análise de riscos, o PMBOK (PMI, 2013) trata a mitigação como
apenas um tipo de resposta ao risco. As ações possíveis são:
•

Mitigar: diminuir a probabilidade de o risco ocorrer, ou diminuir seu
impacto, caso ocorra;

•

Transferir: transferir o risco para um terceiro. Um exemplo seria fazer um
seguro;

•

Aceitar: decidir que nenhuma ação será tomada para aquele risco, apesar
de ter ciência de sua existência;

•

Prevenir: eliminar sua causa ou o impacto que ele terá, caso ocorra.

SG3.1: Desenvolver plano de mitigação
O plano deve ter duas seções:
•

Plano de mitigação da probabilidade: deve descrever as ações
necessárias para diminuir a probabilidade de um risco ocorrer. Também
deve ser descrito ações de transferência, prevenção ou aceitação, caso
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seja este o tipo de resposta escolhido ao risco;
•

Plano de contingência: quais ações serão tomadas caso o risco ocorra
para diminuir seu impacto sobre o projeto.

Os riscos devem ser monitorados de acordo com limites aceitáveis. Caso um
risco exceda seu limite, o plano de mitigação deve levá-lo novamente a um patamar
aceitável.
É importante lembrar que o desenvolvimento deste plano demanda tempo e
custo, por isso, apenas riscos relevantes devem ser analisados. Riscos de menor
relevância podem ser monitorados e analisados apenas se determinado gatilho for
disparado.
As subpráticas são:
1. Determinar níveis e gatilhos para a elaboração ou execução do plano de
mitigação;
2. Definir grupos ou pessoas que irão tratar cada risco;
3. Determinar custos e benefícios da implantação do plano de mitigação;
4. Desenvolver o plano de mitigação do risco;
5. Desenvolver plano de contingência, caso necessário.
SP3.2: Implementar plano de mitigação do risco
Os riscos devem ser controlados e monitorados com determinada frequência,
conforme sua prioridade. Se algum gatilho ou limite for excedido, o plano de
mitigação deve ser executado. Se o risco ocorrer, o plano de contingência deve ser
executado. No PMBOK, esta prática é conhecida como controlar os riscos.
Como o controle ocorre continuamente durante o projeto, novos riscos ou
novas opções de tratamento de riscos podem ser descobertas. Caso ocorra, o plano
de mitigação deve ser atualizado ou um novo risco pode ser incluído, conforme
prática SP2.1 Identificar Risco.
As subpráticas são:
1. Monitorar status do risco;
2. Definir um método para acompanhar ações de tratamento de riscos em
andamento até sua conclusão;
3. Invocar o método de tratamento de risco após seu gatilho ser acionado;
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4. Definir cronograma para execução das atividades de tratamento de risco;
5. Prover recursos necessários para tratamento do risco;
6. Coletar métricas de execução das atividades de tratamento de risco;
3.2 Gerenciamento de Riscos em Projetos Ágeis
O SCRUM é um framework que não tem a intenção de prescrever as
atividades, artefatos e processos do desenvolvimento. Dando maior flexibilidade ao
responsável pela implantação do modelo de desenvolvimento, ele se apoia em
princípios, valores e algumas regras, que se não foram feridas, podem ser
implantadas de acordo com a realidade da organização ou projeto. Por isso, de
acordo com Khatri et al. (2014), Siddique e Hussein (2014) e Albadarneh et al.
(2015), o gerenciamento de riscos no SCRUM não é tratado de forma explícita.
Rubin (2012) afirma que o SCRUM, por si só, reduz riscos pois trata o
detalhamento das estórias mais perto do desenvolvimento possível. Com o
inventário de requisitos menor, as chances de mudança diminuem e o próprio ciclo
de aprendizado durante o desenvolvimento do projeto garante que o requisito estará
mais maduro no momento em que ele for detalhado. Esta característica faz com que
a curva de risco do projeto seja achatada, conforme pode ser visto na Figura 10.
Figura 10 – Curva de riscos em projetos ágeis

Fonte: Elaborado pelo autor

Porém, projetos SCRUM ainda estão sujeitos a interferência de riscos. Para
Waterman, Noble e Allan (2015), como a arquitetura é projetada para as pequenas
entregas de uma iteração, existe um risco de que ela não atenda a necessidade do
projeto como um todo, podendo ser alterada durante o ciclo de desenvolvimento do
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projeto. Outro risco inerente ao SCRUM é a forte dependência do papel do dono do
projeto, que é responsável por definir e priorizar as estórias. Caso este
representante não esteja alinhado aos objetivos do projeto e às partes interessadas,
existe o risco do desenvolvimento de um sistema que não atenda às necessidades
da organização.
De maneira indireta, o SCRUM trata riscos de maneira passiva nas reuniões
de retrospectiva, em que a equipe entende as dificuldades enfrentadas na iteração
anterior e discutem como melhorar o processo de forma a maximizar o desempenho
das entregas.
Moran (2014) afirma que o gerenciamento explícito de riscos em projetos
ágeis é importante para:
•

Aumentar o grau de consciência da equipe sobre quais fatores podem
prejudicar os resultados do projeto e atuar de forma proativa para tratá-los;

•

Conseguir propor estratégias de respostas aos riscos levando em
consideração seu grau de exposição;

•

Aumentar o grau de consciência e engajamento da equipe em relação as
atividades relacionadas a risco;

•

Ter um entendimento do resultado das ações de respostas aos riscos e
conseguir avaliar se elas foram efetivas.

3.2.1 Modelo Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desenvolvimento Ágil
Nyfjord e Kajko-Mattsson (2008) propuseram um modelo integrado de
gerenciamento de riscos e gerenciamento de projetos ágeis. Com base neste
modelo, realizaram um estudo de caso para melhor entenderem os pontos de
integração entre os dois processos. Finalmente, realizaram ajustes baseado nos
resultados do estudo de caso.
Para Nyfjord e Kajko-Mattsson (2008), o processo ágil cobre três grandes
fases, que foram denominadas: Planejamento da Visão do Produto, Planejamento
do Execução e Lançamento do Produto e Implementação. Além disso, criou um
Fórum de Gerenciamento de Riscos, que centraliza e coordena os riscos durante as
diferentes fases do modelo, conforme ilustrado na Figura 11. Na sequência, segue
uma breve descrição de cada fase:
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Figura 11 – Modelo integrado de gerenciamento de riscos em ágil

Fonte: Nyfjord e Kajko-Mattsson (2008)

•

Planejamento da Visão do Produto: Esta fase envolve criar um plano de
visão do produto, com objetivo de guiar o trabalho executado nas fases
seguintes. Os riscos identificados nesta fase são relacionados ao negócio.
Neste momento, o corpo diretivo da empresa deve ser envolvido e deve
ser engajado com o planejamento do produto, com o propósito final do
projeto e com os riscos de negócio.

•

Planejamento da Execução e Lançamento do Produto: Neste momento, a
equipe técnica e de gestão se juntam para criar um planejamento macro
de como o produto será desenvolvido e quais serão suas principais
entregas na linha do tempo. Aspectos que irão habilitar o funcionamento
saudável do projeto devem ser tratados, premissas e restrições devem ser
impactadas no plano de lançamentos. O projeto ainda não começou, mas
as questões que envolvem seu setup devem ser discutidas. No modelo
proposto, os riscos da fase anterior são transferidos para esta fase.

•

Implementação: Nesta fase, o desenvolvimento do produto se inicia. O
planejamento e execução do projeto é realizado em iterações, que devem
entregar ao seu final uma pequena parte do produto funcionando. Os
riscos mais comuns são os técnicos, mas como os requisitos estão
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evoluindo e sendo detalhados, riscos de negócio ainda se encontram
presentes. Riscos herdados de fases anteriores e não solucionados
devem ser controlados.
Aspectos

relacionados

ao

modelo

integrado

foram

definidos

e,

posteriormente, avaliados por um estudo de caso. Os principais aspectos são:
•

Papéis e Responsabilidades: Foram identificados papéis adicionais
durante a execução do estudo de caso:
o Membros do Fórum de Gerenciamento de Riscos: Tinham a
responsabilidade de coordenar e supervisionar a gerenciamento
de risco do produto como um todo, independente da fase em
que ele se encontrasse;
o Gestor de Negócio: Responsável pelo gerenciamento de riscos
no nível de negócio;
o Gestor do Produto: Responsável pelos riscos identificados na
fase de Planejamento de Execução e Lançamento do Produto;
o Líder

do

Projeto

e

Equipe:

Responsável

pelos

riscos

identificados e tratados na fase de implementação;
•

Canais de Comunicação: Meio em que os riscos são comunicados na
organização como um todo. Deve ser estabelecido como cada papel
receberá e enviará as informações. Além disso, como as informações são
transferidas entre as fases do modelo;

•

Aspectos de Processo: A implementação de um processo pode ter
amplitudes diferentes dependendo do ambiente em que ele é aplicado.
Nyfjord e Kajko-Mattsson (2008) identificaram alguns aspectos que ajudam
a delimitar esta variação, que são: (i) definição de risco, (ii) avaliação do
risco, (iii) ciclo de vida do software, (iv) partes interessadas, papéis e
responsabilidades, (v) ferramentas e repositórios de suporte, (vi) modelos,
(vii) status do produto, (viii) ambiente, (ix) organização e (x) indicadores;

Através de um estudo de caso, o modelo foi apresentado e avaliado por 10
praticantes ágeis na Noruega, que tinham os perfis: (i) consultores (4), (ii)
desenvolvedores (2), (iii) Mestre SCRUM (2), (iv) Dono do Produto (1) e (v) CEO (1).
O objetivo foi avaliar se o modelo atenderia a um conjunto de requisitos pré-
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definidos, que são:
•

Prover um guia prático em como integrar gerenciamento de riscos e
desenvolvimento ágil;

•

Prover uma referência que habilite empresas de desenvolvimento de
software a examinarem suas práticas de gerenciamento de risco;

•

Prover um guia sobre quais são necessidades de gerenciamento de riscos
em desenvolvimento ágil.

Utilizando esses requisitos, foi criado um questionário semiestruturado com
30 questões abertas que guiaram as entrevistas. A análise do resultado trouxe
reflexões e recomendações para todas as fases do modelo. Porém, as fases de
Planejamento da Visão do Projeto e Planejamento da Execução e Lançamento do
Produto foram tratadas de forma superficial.
Para a fase de implementação, foram mapeadas as integrações entre as
fases tradicionais de gerenciamento de riscos com as sub-etapas da implementação,
conforme pode ser visto na Figura 12. Alguns padrões foram identificados. Como:
Figura 12 – Modelo tradicional versus modelo ágil proposto

Fonte: Nyfjord e Kajko-Mattsson (2008)

48

•

Planejamento da iteração normalmente envolve as atividades de
identificação, análise e planejamento do gerenciamento de riscos;

•

Riscos normalmente são monitorados e controlados durante as reuniões
diárias e desenvolvimento;

•

Novos riscos são identificados nas reuniões diárias;

•

Riscos menores e menos complexos são identificados, analisados e
mitigados durante a própria reunião diária. Riscos mais complexos são
tratados em fórum específicos;

•

Riscos são finalizados normalmente nas reuniões de revisão ou
retrospectiva da iteração.

3.2.2 Gerenciamento Ágil de Riscos de Ambiente
Ribeiro et al. (2009) propõem um processo ágil para tratamento de riscos em
ambientes de múltiplos projetos, que foi denominado GARA. O GARA foi derivado do
mPRIME (GUSMÃO, 2007), porém com adaptações necessárias para adequá-los
aos valores descritos no Manifesto Ágil (MANIFESTO ÁGIL, 2001).
Conforme observado na Figura 13, o ciclo de vida do GARA tem as seguintes
atividades:
Figura 13 – Ciclo de vida do GARA

Fonte: Ribeiro et al. (2009)
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•

Visão: É uma reunião rápida entre o especialista em riscos e a equipe.
Nela é apresentado o processo de gestão de riscos, delimitado as
fronteiras e políticas desta gestão de riscos. Também é definido a
periodicidade das sessões de especulação e adaptação;

•

Especulação: Os projetos são apresentados para os especialistas de
riscos, líderes de outros projetos e outros interessados convidados. Os
riscos identificados são coletados por cada líder de projeto. São
identificados riscos de ambiente, que impactam vários projetos ao mesmo
tempo e riscos específicos de um projeto. O resultado é armazenado na
matriz de riscos;

•

Exploração: Contém as atividades para solucionar os impedimentos
encontrados. O especialista de risco fica responsável por definir soluções
para os riscos de ambiente e cada líder de projeto fica responsável por
seus riscos específicos;

•

Adaptação: Equipe se reúne para discutir aspectos positivos e negativos
do processo. Mudanças acordadas são aplicadas ao processo e
executadas no próximo ciclo.

Os papéis definidos pelo GARA são:
•

Especialista de Riscos: Responsável pela coordenação do processo,
principalmente no que diz respeito ao gerenciamento de riscos. Também é
responsável pela análise dos riscos de ambiente;

•

Líder de Projeto: Responsável pela coordenação de um ou mais projetos
envolvidos no processo.

Foi realizado um estudo de caso para avaliar o gerenciamento de
impedimentos em múltiplos projetos com a utilização do GARA. O estudo foi
realizado em três projetos: (i) software de gerenciamento integrado para construção
civil, (ii) software para gestão financeira e comercial focado em mobilidade e (iii)
interface web para monitorar dados de vendas. Quatro profissionais participaram da
prática, sendo que um deles tinha mais de três anos de experiência em liderança de
projetos.
Um questionário foi aplicado aos quatro participantes ao final da fase de
Adaptação com objetivo de identificar os principais pontos positivos e negativos do
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GARA. A conclusão geral foi que:
•

O processo ajudou a direcionar os projetos envolvidos a alcançarem seus
objetivos;

•

O processo modificou o hábito de gerenciamento de projetos e riscos da
organização;

•

O processo teve pouca interferência nas atividades diárias da empresa.

Um dos principais pontos negativos foi a constatação de que o processo não
tratava riscos residuais, ou seja, aqueles que persistem após a aplicação de um
plano de mitigação.
As principais dificuldades da aplicação do estudo de caso foram:
•

Falta de experiência da equipe com a identificação de impedimentos
relacionados ao projeto e ambiente;

•

Atrasos em reuniões devido à falta de processos para delegação de
atividades;

•

Atraso de semanas durante a execução da fase de Exploração devido a
problemas com disponibilidade de equipe.

3.2.3 Processo de Gerenciamento de Riscos Ágil
Moran (2014) propõe um processo para viabilizar o gerenciamento de riscos
em metodologias e práticas ágeis sem ferir o espírito descrito no Manifesto Ágil
(MANIFESTO ÁGIL, 2001).
Conforme ilustrado na Figura 14, o processo inicia com a definição dos
objetivos e contexto do projeto e os mapeiam em termos de gerenciamento de riscos
organizacionais. O próximo passo é definir os direcionadores de risco e determinar a
disposição à risco para o projeto a iniciar. Depois, o processo de risco é incorporado
no processo ágil, definindo como será o tratamento de risco durante a execução do
projeto. Por fim, as atividades de identificação, análise, gerenciamento e
monitoramento são executadas no decorrer do projeto.
Apesar de considerar que a responsabilidade do gerenciamento de riscos é
de toda a equipe, respeitando o conceito de auto-organização e auto-gestão de
métodos ágeis, Moran (2014) sugere a criação do papel de Gestor de Risco, que
deve ser atribuído a uma pessoa e que será responsável pela eficiência e eficácia
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das atividades de gerenciamento de riscos durante o projeto.
Figura 14 – Processo de Desenvolvimento Ágil Orientado a Riscos

Fonte: Moran (2014)

O processo propõe a criação de um mapa genérico dos direcionadores e a
disposição à risco que a organização está disposta a ter para cada tipo de risco. O
mapa é criado utilizando uma escala de pontos. Na fase de Escopo do Risco, é
sobreposto no mapa as informações referentes ao projeto, deixando claro as
diferenças entre o mapa organizacional e o específico do projeto, conforme Figura
15. Este mapa será referência para a equipe nas próximas fases, deixando claro o
grau de conservadorismo desejado pela empresa para o projeto.
Figura 15 – Mapa de direcionadores de riscos

Fonte: Moran (2014)
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Moran (2014) também afirma que o gerenciamento de risco deve ser tratado
diariamente durante o desenvolvimento, sendo uma atividade frequente, mas
simples e leve. Os ritos ao final das iterações devem tratar os riscos de forma mais
pesada, com maior rigor, porém, apenas uma vez a cada iteração. A Figura 16
ilustra esta ideia.
Figura 16 – Frequência e intensidade de riscos em projetos ágeis

Fonte: Moran (2014)

Para monitoramento e controle, é proposto um kanban 1 informando quais
riscos foram identificados e o que fazer para gerenciá-los. No quadro, cada estória
vira uma coluna, e abaixo de cada coluna, deve ter um post-it com as informações:
•

Risco: Na coluna de determinada estória são listados os riscos
relacionados a ela;

•

Tarefas: Tarefas a serem executadas para mitigar, transferir ou eliminar os
riscos;

•

1

Plano de Contingência: O que deve ser feito caso o risco se concretize;

Kanban: Quadro que controla o fluxo de atividades dentro de um processo. O quadro é
subdividido em raias que representam suas principais fases. Quando uma atividade muda
de status, ela deve ser reposicionada dentro de uma nova raia.
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3.3 Conclusão
Os métodos de gestão de riscos para projetos ágeis prescrevem etapas e
atividades para gerenciamento de riscos, mas não abordam em detalhe como os
riscos devem ser identificados. O GARA apresenta uma matriz de impedimentos que
enumera os riscos, mas não esclarece como esses riscos foram identificados. O
CMMI-Dev é mais direto ao sugerir a utilização de uma taxonomia.
Na tentativa de propor uma ferramenta para auxiliar a identificação de riscos
em qualquer método de gestão de riscos ágil, o presente estudo propõe uma
taxonomia organizada segundo conceitos de alguns dos métodos descritos nessa
seção.
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4 RISCOS QUE IMPACTAM PROJETOS ÁGEIS: REVISÃO SISTEMÁTICA
Segundo Biolchini et al. (2012), revisão sistemática refere-se a uma
metodologia específica de pesquisa desenvolvida para coletar e avaliar evidências
relacionadas a um tópico específico. Com o objetivo de coletar quais são os riscos
que impactam projetos ágeis e garantir sua reprodutibilidade, uma revisão
sistemática foi planejada, executada e documentada.
Biolchini et al. (2012) propõe um gabarito para documentação e condução da
revisão sistemática, que foi baseado no modelo proposto por Kitchenham (2004),
mas adaptado para pesquisas referentes à engenharia de software. A Figura 17
ilustra as fases e os passos para execução desta revisão sistemática, que utilizou
como referência o gabarito de Biolchini et al. (2012).
Figura 17 – Fases e passos da revisão sistemática

Fonte: Elaborado pelo autor

4.1 Planejamento da Revisão
Segundo Kitchenham (2004), antes de iniciar uma revisão sistemática é
necessário definir o protocolo a ser seguido durante a pesquisa. Um planejamento
inicial diminuiu a possiblidade de que o viés do pesquisador influencie os resultados
finais da revisão.
A fase de planejamento tem os seguintes passos:
• Formalização;
• Seleção de Fontes;
• Seleção dos Estudos;
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Formalização da Pesquisa
O primeiro passo define o escopo e os principais objetivos da pesquisa,
conforme Tabela 1. Segundo Kitchenham (2004), a atividade mais importante da
fase de planejamento da revisão sistemática é a formulação da questão da
pesquisa. Por isso, é importante que a questão da pesquisa seja escrita de forma
clara, objetiva e simples.
Tabela 1 – Formalização da pesquisa
Foco

Encontrar referências sobre riscos que impactam projetos
ágeis, com o objetivo de consolidá-los e adaptar a taxonomia
de identificação de riscos propostas pelo SEI (CARR et al.,
1993)

Pergunta Pesquisa

Quais são os riscos que impactam projetos ágeis?

Justificativa

Faz-se necessário tal pesquisa por não ter sido encontrada
alguma taxonomia ou grupo consolidado de riscos que
tipicamente possam afetar projetos ágeis. Segundo o CMMIDEV (SEI, 2010), uma taxonomia é uma ferramenta muito útil
para a identificação de riscos de um projeto.

Palavras-chaves

e

Tipo

Categoria

Palavra-Chave

1

Gerenciamento de Risco

Risk, Risco

2

Ágil

Agile, Agil, SCRUM, XP

Sinônimos

População

Processos ágeis com práticas em gerenciamento de risco

Intervenção (Processo Processos SCRUM e XP de desenvolvimento de projetos
de Software avaliado,
conforme Biolchini et
al., 2005)
Comparação

Processos

ágeis

de

desenvolvimento

de

desenvolvimento de Software
Resultado

Lista de riscos encontrados em projetos ágeis

Contexto

Estudos acadêmicos

Fonte: Elaborado pelo autor

Seleção de Fontes

projetos

de
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O segundo passo trata a seleção de fontes, cujo objetivo é definir regras para
selecionar as fontes em que os artigos primários serão pesquisados. A Tabela 2
documenta este tópico.
Tabela 2 – Seleção de fontes
Definição

dos

Critérios de Seleção

• Fontes em língua inglesa ou portuguesa;
• Artigos disponíveis gratuitamente ou por meio de

das Fontes

convênio com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas;
• Fontes disponíveis em bibliotecas virtuais;
• Estudos acadêmicos, profissionais ou artigos de autores
referência sobre o assunto.

Identificação de fontes:
Método

Busca em sites e bibliotecas virtuais

Texto de Busca

ID
1

String
“Risk” AND ("Agile" OR "SCRUM" OR
"XP" OR “EXTREME PROGRAMMING”)

2

“Risco” AND ("Agil" OR "SCRUM" OR
"XP" OR “EXTREME PROGRAMMING”)

A busca foi realizada nos campos: título, palavra-chave ou
abstract.
Lista de Fontes

Fonte
IEEExplore

www.ieeexplore.ieee.org/Xplore

ACM Digital Library

http://dl.acm.org/

ScienceDirect

www.sciencedirect.com

SpringerLink

www.springerlink.com

Wiley Inter Science

www.interscience.wiley.com

Journal Finder

Fonte: Elaborado pelo autor

Endereço
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Seleção dos Estudos
Uma vez definidas as fontes, faz-se necessário determinar quais os critérios
para seleção e eliminação de artigos, conforme Tabela 3.
Tabela 3 – Seleção dos estudos
Inclusão / Exclusão

1. Pesquisa através das palavras-chave;
2. Leitura do título:
•

Excluir estudos duplicados;

•

Excluir estudos não referentes ao desenvolvimento de
software (exemplo, excluir estudo de áreas como
saúde);

3. Leitura do abstract/resumo:
•

Excluir estudos contidos em outros estudos mais
abrangentes e selecionados anteriormente;

•

Excluir estudos que não discutem aspectos do
gerenciamento de riscos com foco em projetos ágeis;

4. Leitura da introdução e conclusão;
•

Excluir estudos que o objetivo não indica que ele
abordará riscos que possam ser comuns em projetos
ágeis;

5. Leitura completa:
•

Selecionar apenas estudos que colaboram para
alcançar os objetivos desta pesquisa;

•

Selecionar estudos com resultado obtido através de
uma pesquisa e não de forma intuitiva ou apenas
levando em consideração o conhecimento do autor, por
ter assegurada sua validade empírica;

Fonte: Elaborado pelo autor

Revisão do Planejamento
Para avaliar a efetividade do planejamento, uma pesquisa piloto foi executada
primeiramente em um conjunto menor de fontes. A busca foi realizada no IEEExplore
e apenas os primeiros 30 registros foram avaliados. Apenas 2 estudos atenderam a
todos os critérios, sendo selecionados para o estudo final. A fim de checar se os
critérios de exclusão não estavam excluindo incorretamente estudos relevantes,
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todos os trabalhos excluídos tiveram seus resumos, introduções e conclusões lidos
na integra, além da realização de uma rápida leitura do conteúdo completo. A
conclusão final foi que as palavras-chaves e critérios de inclusão e exclusão se
mostraram satisfatórios. Desta forma, o planejamento foi validado.
4.2 Execução da Revisão Sistemática
Após planejamento realizado e revisado, a execução da revisão sistemática
pode ser iniciada. Os passos desta fase são:
•

Busca por Artigos;

•

Avaliação de Qualidade;

•

Seleção Final.

Busca por Artigos
A busca por artigos incluiu as fontes: (i) ACM, (ii) IEEExplore, (iii) Science
Direct, (iv) Springer e (v) Wiley. Para ajudar na organização, armazenamento e
análise dos artigos, o software Mendeley1 (MENDELEY INC., 2017) foi utilizado.
Todos os artigos que satisfizeram as palavras-chaves foram armazenados em uma
pasta com nome idêntico ao da fonte onde o artigo foi encontrado.
Foram encontrados 604 estudos após realização da busca. A Tabela 4 mostra
a quantidade de artigos encontrados em cada fonte.
Tabela 4 – Seleção inicial dos estudos
Fonte

Quantidade de Artigos

ACM

103

IEEExplore

251

Science Direct

84

Springer

152

Wiley

14

Fonte: Elaborado pelo autor

Avaliação da Qualidade dos Estudos:
Segundo Biolchini et al. (2012), os procedimentos para seleção são aplicados

1

O Mendeley (MENDELEY INC., 2017) permite a organização de arquivos em pastas e a
classificação de cada artigo por título, autor, ano, fonte, entre outras informações.
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em todos os estudos com o objetivo de verificar se eles atendem aos critérios de
inclusão e exclusão. Para cada critério de inclusão, foi criado uma pasta no
Mendeley (MENDELEY INC., 2017). Os artigos que passavam por determinado
critério de inclusão, e não eram eliminados pelos critérios de exclusão, eram
copiados para a pasta referente ao próximo critério de inclusão. Esses passos foram
repetidos até que o último critério de inclusão fosse atendido. A Figura 18 mostra a
quantidade de estudos remanescentes após aplicação de cada critério. Com um
total de 604 estudos considerados inicialmente e apenas 15 ao término, a avaliação
de qualidade selecionou 2,48% dos estudos. A título de curiosidade, a pesquisa
retornou muitos estudos relacionados a saúde e Rugby, já que a palavra SCRUM é
um termo utilizado neste esporte. Todos eles foram eliminados pelo critério de leitura
do título.
Figura 18 – Artigos por critérios de inclusão

Fonte: Elaborado pelo autor

Seleção Final:
Após passar pelos critérios de inclusão e exclusão, os artigos foram lidos na
integra novamente e o objetivo, motivação, método de pesquisa e ano foram
registrados. Os artigos selecionados tinham que: (i) listar dois ou mais riscos que
impactam projetos ágeis; (ii) ter seu resultado obtido através de uma pesquisa e não
de forma intuitiva ou apenas levando em consideração o conhecimento do autor; e
(iii) ter o desenvolvimento ágil como foco principal da pesquisa. A Tabela 5 mostra
os 15 artigos selecionados para extração dos riscos que impactam projetos ágeis.
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Tabela 5 – Artigos selecionados
#

Nome

Ano

Autores

Publicador

Li, M.
Huang, M.
A Risk-Driven Method for eXtreme
2 Programming Release Planning

Shu, F.
2006 Li, J.

Agile Commitments: Enhancing Business

Concha, M.

Risk Management in Agile Development

Visconti, M.

3 Projects

2007 Astudillo, H.

ACM

SpringerVerlag

Khatri, S. K.
Best Practices for Managing Risk in Adaptive
7 Agile Process

Bahri, K.
2014 Johri, P.

IEEE

Eloranta, V. P.
Exploring ScrumBut—An empirical study of
11 Scrum anti-patterns
Practical insight about risk management
12 process in agile software projects in Norway

Koskimies, K.
2016 Mikkonen, T.

Science
Direct

Siddique, L.
2014 Hussein, B. A.

IEEE

Waterman, M.
How Much Up-Front?
13 A Grounded Theory of Agile Architecture
Categorization of risk factors for distributed
16 agile projects

Noble, J.
2015 Allan, G.
Shrivastava, S. V.
2015 Rathod, U.

IEEE
Science
Direct

Washington, G.
Using risk to balance agile and plan-driven
17 methods
Identifying risks in XP projects through
19 process modelling
Outlining a model integrating risk

Boehm, B.
2003 Turner, R.

IEEE

Kirk, D.
2006 Tempero, E.

IEEE

Nyfjord, J.

21 management and Agile software development 2008 Kajko-Mattsson, M. IEEE
Albadarneh, A.
Risk management in Agile software
23 development: A comparative study
Continua

Albadarneh, I.
2015 Qusef, A.

IEEE
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Conclusão
#

Nome
Risks of Agile Software Development:

24 Learning from Adopters
A survey study of critical success factors in
28 agile software projects

Ano

Autores

Publicador

Elbanna, A.
2015 Sarker, S.

IEEE

Chow, T.
2008 Cao, D. B.

Elsevier

A model for assessing and mitigating
knowledge sharing risks in agile software
29 development

Ghobadi, S.
2016 Mathiassen, L.

Wiley

Ramesh, B.
Agile requirements engineering practices and
33 challenges: an empirical study

Cao, L.
2007 Baskerville, R.

Wiley

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 19 mostra a quantidade de artigos e seus respectivos anos de
publicação. Apesar do ano não ser um critério de exclusão, pode-se observar que a
maioria dos artigos são de 2014 em diante, o que indica a relevância e atualidade do
tema pesquisado.
Figura 19 – Artigos selecionados por ano

Fonte: Elaborado pelo autor

Os métodos mais utilizados como forma de pesquisa foram survey e pesquisa
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bibliográfica, com quatro artigos cada. A pesquisa bibliográfica não foi classificada
como revisão sistemática pela falta de rigor e planejamento na busca por artigos,
tornando impossível sua reprodução. Estudo de caso e estudo empírico tiveram um
total de três artigos cada, conforme Figura 20. A diversidade de métodos de
pesquisa dos artigos resultantes e a ausência de um caso utilizando revisão
sistemática deu maior importância e relevância ao estudo descrito nesta seção.
Figura 20 – Artigos selecionados por forma de pesquisa

Estudo de Caso

Estudo Empírico

Pesquisa na Literatura

Survey

Teoria Fundamentada
1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3 Análise e Conclusão
Com os artigos selecionados e classificados, finalmente é possível realizar a
análise das informações. Os passos executados foram:
•

Extração de Informações;

•

Síntese dos Dados;

•

Conclusão e Resultados Finais.

Extração das Informações
Após seleção dos artigos, deve-se iniciar a extração das informações
relevantes para a pesquisa, ou seja, os riscos que impactam projetos ágeis.
Segundo Kitchenham (2004), o objetivo deste passo é criar um formulário de
extração que registre com precisão as informações obtidas. Para reduzir a
possibilidade do viés do pesquisador, a extração só inicia após elaboração do
protocolo de estudo. A Tabela 6 determina os critérios para que um risco seja
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considerado como relevante para o estudo.
Tabela 6 – Protocolo para extração das informações
Definição de Critérios de

As informações extraídas dos artigos são riscos possíveis

Inclusão e Exclusão de

em projetos ágeis. Foi documentado, em forma de itens: (i)

Informações

o número do artigo, (ii) a descrição do risco e (iii) uma breve
explicação.
Não foram considerados:
• Riscos em projetos ágeis executados em diferentes
locais físicos;
• Riscos com descrições genéricas ou sem uma descrição
sobre o que ele trata;
• Riscos aplicados apenas a projetos tradicionais, pois a
taxonomia a ser criada tratará apenas riscos típicos em
projetos ágeis;
• Categorias de classificação de risco;

Formas de Extração de

Os dados foram extraídos conforme os passos:

Dados

• Leitura completa do artigo;
• Segunda leitura, porém, desta vez, os itens considerados
riscos que impactam projetos ágeis foram sublinhados;
• Os itens foram transcritos na tabela com os resultados
consolidados;

Execução da Extração

Extração de resultados objetivos: são aqueles extraídos
diretamente dos artigos. Os resultados foram organizados
conforme lista:
• Identificação do Estudo;
• Grupo

de

Risco

(se

aplicável):

muitos

artigos

classificaram os riscos em grupos ou categorias;
• Descrição do Risco;
• Breve Explicação.
Fonte: Elaborado pelo autor

Com o protocolo definido, suas etapas foram seguidas e o resultado foi
armazenado em uma planilha. A extração identificou 212 riscos, que foram
catalogados conforme representação parcial apresentada na Tabela 7. A coluna
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grupo foi preenchida caso o artigo classificasse o risco dentro de um grupo ou
categoria. A coluna risco contém o título do risco de maneira fiel a que está escrita
no artigo. A coluna artigo se refere ao número do artigo em que o risco foi extraído.
A Tabela 5 contém a lista de artigos com seus respectivos números. A coluna
descrição foi preenchida caso o título do risco fosse descrito de maneira vaga, o que
poderia dificultar seu entendimento durante análise e síntese dos dados.
Tabela 7 – Resultado parcial da extração de informações
Grupo

Risco

Requirements Risks

Unstable story

#2

Requirements Risks

Vague story

#2

Descrição
Story is volatile because of the volatile
environment
Story is unclear in business goals or for
system design

Estimation Risks

Size

#2

Wrong estimation of story size

Estimation Risks

Team productivity

#2

Technology Risks

Architecture conflict

#2

Wrong estimation of team productivity
How to combine new stories into existent
architecture

Technology Risks

Difficult implementation

#2

Personnel Risks

Customers

#2

Business Motivation

Strategic directions and intentions

#3

Business Motivation

Business goals

#3

Business Motivation

Artigo

Time-to-market
Deliverables and Iterations (value
Project Goal
added)
Agile process definition (standard or
Agile Process Specification framework)

#3

Agile Process Specification Conflict resolution procedures

#3

Agile Process Specification Change control procedures

#3

Project Risk Management

Shared assumptions for the project

#3

Project Risk Management

Risk analysis and identification

#3

Project Risk Management

Scope of risk management

#3

#3

How to implement stories
Customers are not domain experts in
business

Priorização

#3

Fonte: Elaborado pelo autor

Síntese dos Dados
Segundo Kitchenham (2004), a síntese de dados envolve o agrupamento e
sumarização do resultado do estudo primário. Para sanear a lista de risco, as
seguintes ações foram tomadas:
•

Descartar riscos relacionados a projetos executados em várias localidades
(multi-site);

•

Descartar riscos com título muito genérico e sem maiores explicações no
texto do artigo;
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Com o saneamento, 21 riscos foram descartados por serem relacionados a
projetos em várias localidades e apenas 4 foram descartados por terem uma
descrição genérica e sem maiores explicações no texto do artigo. Obteve-se um total
inicial de 187 riscos. A Figura 21 mostra a quantidade de riscos encontrados por
artigo, exibindo separadamente a quantidade de itens válidos e inválidos. O eixo x
do gráfico mostra o número do artigo, que pode ser confrontado com a Tabela 5.
Figura 21 – Quantidade de riscos por artigo
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral

Contagem de Inválido: Genérico
Contagem de Inválido: Multi-Site
Contagem de Valido

#11 #12 #13 #16 #17 #19 #2 #21 #23 #24 #28 #29 #3 #33 #7

Fonte: Elaborado pelo autor

A utilização de diferentes artigos como referência poderia fazer com que os
riscos se repetissem dentro da lista consolidada. Para remover as duplicidades, a
primeira atividade após a consolidação da lista foi classificá-los em três diferentes
grupos:
•

Engenharia de Produto;

•

Engenharia de Software;

•

Restrições do Programa.

Estes grupos foram inspirados na taxonomia proposta pelo SEI (CARR et al.,
1993) e foram utilizados para ajudar na análise, facilitando a identificação de itens
similares. Um item poderia ser classificado em mais de um grupo, caso necessário.
Os grupos foram filtrados e os itens foram lidos na integralidade. Após primeira
leitura, os itens receberam uma tradução em português. Caso um item fosse
semelhante a um outro já classificado, ele recebera o mesmo nome traduzido.
A Figura 22 mostra a quantidade de itens por grupo, lembrando que a soma
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não é 187 pois alguns itens foram classificados em mais de um grupo.
Figura 22 – Riscos por grupo de classificação

Restrições do Programa

Engenharia de Software

Engenharia de Produto

1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral

Fonte: Elaborado pelo autor

O grau de especificidade dos riscos de cada artigo também variavam.
Enquanto uns eram bem específicos, outros eram mais generalistas. Durante a
reclassificação, itens mais generalistas puderam ser classificados em mais de um
item.
O resultado final é uma lista de 137 riscos já traduzidos, que pode ser
observada no Apêndice A. Nem todos os riscos da lista são específicos e exclusivos
do processo ágil de desenvolvimento. O objetivo da pesquisa é entender quais são
os riscos que acometem os projetos de desenvolvimento ágil, independentemente
do risco também fazer sentido em outros tipos de processos. Como os riscos serão
organizados em forma de taxonomia na seção 5, a lista final contém apenas o risco
já traduzido, sem especificar o grupo que seu artigo de origem o classificou.

Conclusão
A revisão sistemática cumpriu seu objetivo com a definição de uma lista
consolidada de riscos que impactam projetos ágeis. Com a leitura dos artigos e
definição da lista, é possível apontar algumas conclusões:
•

O assunto de riscos em projetos ágeis é bem debatido por pesquisadores
e teve um interesse crescente nos últimos anos. Se analisado o ano dos
artigos selecionados, conforme Figura 19, pode-se ver um pico em 2015,
mas a consistência desde 2014 até 2016 mostra que o tema se mantém
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relevante;
•

Apesar de alguns autores afirmarem que os processos ágeis tratam alguns
riscos de maneira implícita, todos dizem que isso não se aplica a todos os
tipos de riscos. A Tabela 8 mostra os tipos de riscos mais repetidos nos
artigos selecionados;

•

A flexibilidade dos processos ágeis, particularmente do SCRUM, em
priorizar as estórias no início de cada iteração coloca em risco o resultado
final do projeto, caso os critérios utilizados não estejam alinhados aos
objetivos do produto. Muitas vezes as necessidades pessoais do dono do
produto podem sobrepujar as reais necessidades do projeto;
Tabela 8 – Riscos mais frequentes
Risco Típico

Repetições

Critério Inadequado de Priorização

5

Estórias Incompletas ou Pouco Detalhadas

5

Comunicação entre Equipe e Cliente com Problema

4

Falta de Ferramentas de Apoio

4

Problemas com Orçamento

4

Fonte: Elaborado pelo autor

•

O baixo detalhamento das estórias na lista de pendências do produto,
principalmente aquelas priorizadas para execução na próxima iteração,
podem gerar um trabalho extra de detalhamento durante a iteração,
fazendo com que a produtividade da equipe diminua. Outra possibilidade é
o prorrogação da estória, porém isso adiaria a entrega de um requisito que
adicionaria mais valor a entrega;

•

A comunicação é um pilar importante para os processos ágeis. Com esta
premissa, o processo abdica de uma documentação mais extensa. Porém,
problemas de comunicação e falta de confiança entre a equipe de
desenvolvimento e os clientes podem prejudicar consideravelmente o
resultado final do projeto;

•

A dinamicidade e rapidez na entrega do resultado em iterações, que têm
no máximo 4 semanas, fazem com que as ferramentas de apoio sejam
fundamentais no desenvolvimento ágil. Um exemplo é que seria
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praticamente inviável gerar as entregas frequentes que possibilitem os
testes durante o desenvolvimento, de forma a viabilizar a entrega final de
um produto potencialmente entregável;
•

Como os processos ágeis não têm forte aderência ao tipo de contratação
por preço fixo, o gerenciamento do orçamento deve ter uma atenção
especial por parte do cliente;

•

Devido ao alto número de riscos, é fundamental que eles sejam
organizados em uma taxonomia que ajude no processo de identificação de
riscos. Estes agrupamentos podem, por exemplo, excluir riscos técnicos
em uma sessão de identificação de riscos do produto juntos aos
patrocinadores do projeto e analistas de negócios.
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5 TAXONOMIA DE RISCOS PARA PROJETOS ÁGEIS: CRIAÇÃO
A identificação e avaliação das causas-raízes dos riscos são vistos como
primeiro passo para a redução de riscos (Boehm, 1991). Taxonomia é um esquema
que divide um corpo de conhecimento e define o relacionamento entre as partes. A
criação de uma taxonomia de risco investiga suas principais causas e fontes, e as
categorizam em tipos em uma árvore hierárquica, auxiliando na atividade de
identificação, análise e controle dos riscos.
A organização de riscos através de uma taxonomia é uma ferramenta
importante na identificação de riscos e é citado por diversos processos e corpos de
conhecimentos. O CMMI-DEV (SEI, 2010) cita alguns métodos típicos para
identificação de riscos e o principal é a condução de uma avaliação de riscos
utilizando uma taxonomia de riscos. O PMBOK (2013) sugere a identificação através
da análise de listas de verificação, que contém informações de riscos históricos e
conhecimento acumulado com experiências anteriores. O PRINCE2 (OGC, 2009)
também sugere a utilização de listas de verificação, de forma a evitar riscos típicos
que já ocorreram em projetos anteriores (TURLEY, 2010). A coleta de informações é
uma das principais atividades para auxiliar identificação de riscos, isso porque as
principais causas serão discutidas por especialistas na tentativa de identificar
potenciais riscos a um projeto (ENISA, 2009).
5.1 Taxonomias de Riscos Estudadas
Nesta seção serão abordadas as seguintes taxonomias de riscos:
• Lista de Principais Riscos de Software, por Boehm (1989);
• Três Dimensões de Riscos de Software, por Sherer (1995);
• Categorias de Riscos em Projetos Reais, por Murthi (2002);
• Padrão de Taxonomia de Riscos, por Open Group (2012);
• Taxonomia para Identificação de Riscos, por SEI (CARR et al., 1993);
5.1.1 Lista de Principais Riscos de Software, por Boehm
Baseado em uma pesquisa realizada com vários experientes gerentes de
projeto, Boehm (1989) divulga uma lista com as 10 principais fontes de riscos em
projetos de software. Chamada de checklist para identificação de riscos, ela deve ser
utilizada por profissionais relacionados à disciplina de gerenciamento de riscos para
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ajudar na identificação e resolução de riscos típicos em projetos. Além disso, esta
lista não deixa de ser uma lembrança de quais são as boas práticas a serem
seguidas durante o desenvolvimento, evitando ameaças pelo simples fato de
democratizar a informação para todos os envolvidos.
A lista não pode ser considerada uma taxonomia, mas é utilizada de base
para diversas pesquisas futuras que a especializaram e estenderam. A Tabela 9
mostra os itens do checklist.

Tabela 9 – Principais riscos de software segundo Boehm
Risco Típico
Pessoal insuficiente

Técnica de Gerenciamento de Riscos
Equipe com experts, análise de currículos, construção
de equipes, treinamento

Cronogramas

e

orçamentos

não realistas

Estimativa detalhada de orçamento e cronograma,
projetar

por

custo,

desenvolvimento

incremental,

reutilização de software, controle de requisitos
Desenvolvimento de funções

Análise organizacional, análise de missão, formulação

de software incorretamente

de conceito-operação, questionários de usuários e
participação do usuário, prototipação, manual do
usuário antecipado, análise de desempenho nominal,
análise de fator de qualidade

Desenvolvimento de interface

Prototipação, cenários, análise de tarefas, participação

com usuário inadequada

do usuário

Simplificação dos requisitos

Controle de requisitos, prototipação, análise de custobenefício, projetar por custo

Fluxo contínuo de modificações

Alto limite de mudanças, ocultação de informações,

nos requisitos

desenvolvimento incremental

Problemas com componentes

Benchmarking, inspeção, checagem de referência,

criados externamente

análise de compatibilidade

Continua
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Conclusão
Risco Típico
Problemas

nas

Técnica de Gerenciamento de Riscos

atividades

executadas externamente

Checagem por referência, auditorias, contratos com
taxa

de

bonificação,

projeto

competitivo

ou

prototipação, construção de equipe

Insuficiência

no

tempo

de

resposta do software

Exceder

a

Simulação, benchmarking, modelagem, prototipação,
instrumentação, tuning

capacidade

da

ciência da computação

Análise

técnica,

análise

de

custo-benefício,

prototipação, validação por referência

Fonte: Boehm (1991)

5.1.2 Três Dimensões de Riscos de Software, por Sherer
Sherer (1995) consolida o resultado de três artigos em uma lista de
componentes de risco de software, conforme Tabela 10. Para avaliar cada
componente ela cria um conceito de dimensões, que são:
•

Técnico:

resultante

das

incertezas

relacionadas

as

tarefas

e

procedimentos;
•

Organizacional:

resultante

das

dificuldades de comunicação e

estruturas organizacionais impostas pelas empresas;
•

Ambiental: resultante de fatores externos que impõem constantes
mudanças e problemas para o desenvolvimento de software;

O cruzamento dos componentes com as dimensões gera diferentes riscos ao
projeto, assim como diferentes técnicas para solucioná-los. Dentro de cada
dimensão, também é conceituado fatores que impactam o software de acordo com
momento em que ele se encontra. Os momentos são: software em desenvolvimento,
software em utilização e software em manutenção. Por exemplo, a habilidade de
elicitação de requisitos é mais crítica durante o desenvolvimento do software do que
durante sua utilização.
A lista de três dimensões, conforme Tabela 11, não está estruturada como
uma taxonomia, mas cada dimensão poderia fazer parte de um primeiro nível da
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hierarquia e os itens poderiam decompor ou especializar cada componente de risco,
tratando especificamente como aquele componente impacta a dimensão que ele
herdou.
Tabela 10 – Lista de componentes de risco
Desenvolvimento
Pessoal

Falta de pessoas capacitadas para o desenvolvimento

Cronograma / Orçamento

Software não pode ser desenvolvido dentro do prazo e
orçamento

Processo

Organização não tem um processo efetivo para produção
de software com qualidade

Uso
Funcionalidade

Software falha em implementar os requisitos definidos
pelos usuários

Desempenho

Software

não

atende

às

reais

necessidades

de

desempenho
Confiabilidade

Software falha devido à má qualidade do desenvolvimento
do software

Proteção

Falha sistêmica podendo provocar mortes, danos, estragos
ou prejuízo ambiental

Segurança

Software não seguro contra acessos não autorizados,
modificações ou destruições dos dados

Financeiro

O sistema não gera o resultado de investimento esperado
devido à baixa qualidade dos benefícios entregues ou auto
custo de realização do projeto

Manutenção
Correção

Software não pode ser facilmente corrigido quando erros
são encontrados

Adaptabilidade

Software não pode ser adaptado a mudanças do ambiente

Portabilidade

Software não é portável para outras instalações

Fonte: Sherer (1995)
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Tabela 11 – Riscos e técnicas por dimensões
Risco
Pessoal

Técnico

Organizacional

Ambiental

Possível Risco:

Possível Risco:

Possível Risco:

Falta

Relacionamento interpessoal

Dificuldade em gerenciar

dificultando

desenvolvimento

de

habilidade

técnica da equipe
Técnicas possíveis:
Treinamento,
terceirização

o

de

desenvolvimento

software externo

Técnicas possíveis:

Técnicas possíveis:

Software de gerenciamento

Gerenciamento

de projeto

relacionamento com os

do

fornecedores
Cronograma /
Orçamento

Possível Risco:

Possível Risco:

Falta de garantia na

Não

acuracidade

do

principais marcos do plano

cronograma

e

orçamento

Processo

Funcionalidade

atingimento

devido

a

dificuldades

Concorrência

afeta

o

cronograma
Técnicas possíveis:

de

Desenvolvimento

empresa

modular,
Técnicas possíveis:

desenvolvimento espiral

estimativa,

Habilidades

decomposição

gerenciamento de projetos

Possível Risco:

Possível Risco:

Inadequado processo

Controle

de

ou planejamento

organização

tecnológicas

Técnicas possíveis:

Técnicas possíveis:

Técnicas possíveis:

Plano de controle do

Implementação do controle

Flexibilidade do processo

processo

do processo

Possível Risco:

Possível Risco:

Mal entendimento dos

Má

requisitos

requisitos

Técnicas possíveis:

Técnicas possíveis:

Análise de requisitos

Prototipação,

Possível Risco:

dificultado

pela

Frequentes

mudanças

Possível Risco:

comunicação

dos usuários

Continua

dos

impostas pela direção da

Técnicas possíveis:
Modelos

Possível Risco:

dos

Mudanças dos requisitos
Técnicas possíveis:

participação

Reutilização de código,
linguagens

de

programação apropriadas
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Continuação
Risco
Desempenho

Técnico

Organizacional

Possível Risco:
Ferramentas

de

simulação
inadequadas

Ambiental

Possível Risco:

Possível Risco:

Falta de comunicação ou

Mudanças nos requisitos

falta de atenção

não

ou

capacidade do sistema

Técnicas possíveis:

Técnicas possíveis:

funcionais

Técnicas possíveis:

Políticas de desempenho

Modelo de simulação,

Flexibilidade

benchmarking
Confiabilidade

Possível Risco:

Possível Risco:

Possível Risco:

Métricas inadequadas

Habilidades inadequadas de

Fornecedores

mensuração

confiáveis

Técnicas possíveis:

Técnicas possíveis:

confiabilidade,

Processos de medição de

Reavaliação continua dos

reutilização de código

falhas

riscos

Técnicas possíveis:
Modelos

de

de

atualização

não

falha

com

dos

perfis

operacionais
Proteção

Possível Risco:
Ferramentas

Possível Risco:
de

avaliação

Pobre

implementação

Possível Risco:
de

métricas de segurança

inadequadas

Técnicas possíveis:

Técnicas possíveis:

Análise de fatores humanos,

Projeto de tolerância a

Mudanças no ambiente
Técnicas possíveis:
Análise

de

riscos

de

segurança

certificação

falhas
Segurança

Possível Risco:
Falta

de

plano

procedimentos

e
de

segurança
Técnicas possíveis:
Controle de dados

Possível Risco:

Possível Risco:

Acesso não autorizado por

Acesso

pessoas internas

por pessoas externas

Técnicas possíveis:

Técnicas possíveis:

Processo e procedimentos

Processo

independentes de auditoria

procedimentos

interna

independentes

não

autorizado

auditoria externa

Continua

e

de

75

Conclusão
Risco
Financeiro

Técnico

Organizacional

Ambiental

Possível Risco:

Possível Risco:

Possível Risco:

Falta de acuracidade

Pobre operação e uso do

Mudanças no ambiente

na

software

estimativa

de

custos e benefícios

Técnicas possíveis:

Técnicas possíveis:

Reorganização

Análise completa de
custos,

análise

Técnicas possíveis:
Desenvolvimento
modular,

alianças

e

consórcios

de

custo/benefício

Manutenção

Possível Risco:

Possível Risco:

Possível Risco:

Arquitetura e código

Falta de documentação e

Perda

malfeitos e falta de

gestão de configuração

acesso

procedimentos

de

Técnicas possíveis:

manutenção

de

controle

de
dos

desenvolvedores
externos

Gestão de configuração e
Técnicas possíveis:
Ferramentas
acompanhamento

documentação

Técnicas possíveis:

de

Flexibilidade, gestão do

e

relacionamento com os

de log, padrões de

fornecedores

codificação

Fonte: Sherer (1995)

5.1.3 Categorias de Riscos em Projetos Reais, por Murthi
Murthi (2002) opina que a taxonomia proposta pelo SEI (apresentada na
seção 5.1.5) foca em riscos internos ao projeto, deixando de avaliar eventos
externos que possam oferecer risco equivalente ao desenvolvimento. Além disso, ele
alerta que riscos típicos mudam com o passar do tempo. Por isso, por mais
atualizada que uma taxonomia seja, é importante sua constante revisão e
atualização.
Com o intuito de modernizar e atualizar as formas de identificação e
organização de riscos, Murthi (2002) propõe uma classificação de riscos conforme
Tabela 12.
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Tabela 12 – Classificação de riscos
Categoria
Requisitos

Descrição
Requisitos incertos ou não claros. Segundo Murthi (2002), uma das
principais razões de falhas ou atrasos em projetos

Tecnologia

A equipe descobrir, em algum ponto durante a execução do projeto,
que a tecnologia não poderá atender aos requisitos

Negócio

Decisões de negócio podem trazer muitos riscos ao projeto, como
dependência de entrega por um determinado fornecedor, ou restrições
para entrega do projeto em determinada data importante para equipe
de negócios.

Politica

Problemas relacionados a poder e influência, principalmente em
grandes empresas. Falta de cooperação entre as pessoas, orçamento
cortado, sabotagem.

Recursos

Falta de pessoas, verba, infraestrutura, equipamentos dentro do
cronograma e orçamento previsto.

Habilidades

Falta de habilidade da equipe em lidar com alguma tecnologia
específica ou processo de negócio.

Entrega

do Impossibilidade de entrega do software devido à falta de infraestrutura

Software

e ou suporte adequado. Falta de alinhamento entre equipe de

Suporte

desenvolvimento e suporte.

Integração

Problemas na integração entre as aplicações.

Cronograma

Falta de disponibilidade dos componentes no tempo previsto, atraso na
entrega.

Manutenção e Dificuldade em dar manutenção e evoluir o software devido à falta de
Melhoria

conhecimento e documentação, falta de treinamento da equipe de
suporte ou tecnologia obsoleta.

Projeto

Más decisões arquiteturais que degradem o desempenho e usabilidade

(Design)

do software.

Diversos

Categoria criada para classificar quaisquer outros riscos que não se
encaixem nas demais. Segundo o autor, existem vários tipos riscos
difíceis de se prever, como ataques químicos e catástrofes ambientais.

Fonte: Murthi (2002)
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5.1.4 Padrão de Taxonomia de Riscos, por Open Group
Com o objetivo de criar uma visão única e racional dos principais riscos
relacionados à segurança da informação, o Open Group criou o padrão de
taxonomia de riscos chamado O-RT (Open Group, 2012). O padrão trata a análise e
avaliação de riscos, focando em descrever os principais fatores que direcionam os
riscos, definindo-os e documentando seus relacionamentos.
O padrão do Open Group cria regras específicas para cada nível da
taxonomia, regras para nomenclatura dos itens e encapsula os níveis mais
específicos da árvore hierárquica em camadas profundas de abstração. De acordo
com o Open Group (2012), estas camadas mais profundas são úteis para o melhor
entendimento do item superior, mas não são geralmente necessários para a análise
e identificação de riscos. A Figura 23 mostra a taxonomia no seu maior nível de
abstração.
Figura 23 – Taxonomia de Riscos do Open Group

Fonte: Adaptado de Open Group (2012)

A primeira divisão da árvore compreende:
•

Frequência do Evento de Perda: é a provável frequência, em um dado
período, que a ameaça acometerá um determinado bem;
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•

Magnitude da Perda:

é a provável magnitude da perda resultante da

concretização de um risco.
As camadas subsequentes descrevem como avaliar de forma padronizada os
dois primeiros itens. Por exemplo, frequência do contato e vulnerabilidade devem ser
avaliados para entender a frequência do evento de perda. Assim, é possível
quantificar os riscos de maneira que eles possam ser comparados.
5.1.5 Taxonomia para Identificação de Riscos, por SEI
O estudo do SEI é baseado em publicações sobre desenvolvimento de
software e gerenciamento de riscos, dados coletados em projetos dos setores civis e
militares acompanhados pelo SEI e análise de dados de campo. A taxonomia é
organizada em 3 níveis (CARR et al., 1993), que são:
1. Classe: Concentra os grandes grupos de impacto em um projeto, com
visão técnica, de processo e restrições;
2. Elemento: Dentro de cada classe, os elementos representam os fatores ou
produtos suscetíveis ao risco;
3. Atributo: São as qualificações e qualidades dos elementos que podem
gerar de fato o risco.
As três classes apresentadas são:
1. Engenharia do Produto: agrupa aspectos técnicos do trabalho a ser
realizado;
2. Ambiente de Desenvolvimento: agrupa métodos, procedimentos e
ferramentas utilizadas na construção do software;
3. Restrições

do

Programa:

fatores

contratuais,

organizacionais,

e

operacionais inerentes ao ambiente em que o software é produzido;
A Tabela 13 representa as 3 classes, 13 elementos e 64 atributos que
compõem a taxonomia proposta. Questões e perguntas são associadas aos
atributos do terceiro nível com o objetivo de estimular a identificação de riscos.
A taxonomia foi testada em 15 aplicações práticas em 11 organizações
diferentes. A conclusão foi que o método de identificação de riscos através de
taxonomia foi bem-sucedido, pois impõe um método claro e gera atividades
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recorrentes que ajudam a disciplinar a equipe no tratamento de riscos.
Através de entrevistas e questionários com os participantes, chegou-se à
conclusão que a identificação por meio de uma taxonomia é mais rápida do que
outros métodos utilizados anteriormente, mas que a equipe deve ser devidamente
treinada para utilizar esta ferramenta. Outra observação foi que a lista deve ser
atualizada de acordo com as lições aprendidas em outros projetos. Projetos de
diferentes características podem apresentar diferentes riscos típicos. E quando
existe contratação de desenvolvimento por outra empresa, esta análise deveria ser
realizada antes de sua contratação.
Tabela 13 – Taxonomia de riscos do SEI

Fonte: Carr et al. (1993)
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5.2 Taxonomia de Riscos para Projetos Ágeis
Faz-se necessário uma revisão dos riscos típicos apresentados em estudos
anteriores pois, segundo Murthi (2002), os riscos típicos mudam com o passar do
tempo. Além disso, não foi encontrada nenhuma referência que consolidasse riscos
típicos em projetos ágeis. O presente estudo utiliza a taxonomia do SEI (CARR et
al., 1993) como base para criação de uma taxonomia de riscos para projetos ágeis,
pois ela está estruturada com o objetivo de identificar riscos e não para classificar os
riscos em categorias, como ocorre com outras taxonomias pesquisadas.
A taxonomia deve ser revisada considerando o surgimento dos conceitos
ágeis de desenvolvimento. Com este propósito, a taxonomia do SEI foi adaptada
com o auxílio da revisão sistemática descrita na seção 4. A adaptação ocorreu em
11 passos nos quais os riscos encontrados pela revisão sistemática foram
agrupados por similaridade com a ajuda primeiramente da taxonomia SEI e, na
sequência, reclassificados utilizando as etapas propostas por Nyfjord e KajkoMattsson (2008). A estrutura de classes, elementos e atributos foi mantida na
taxonomia de riscos ágeis. Durante a aplicação dos passos, os riscos foram
agrupados e saneados. A seguir os passos são apresentados:
Passo 1: Associar riscos da revisão sistemática com a taxonomia SEI
O primeiro passo foi avaliar o resultado da revisão sistemática e associar
cada risco encontrado com um ou mais atributos da taxonomia da SEI. O objetivo foi
agrupar os riscos típicos, facilitando a criação dos atributos da taxonomia de riscos
para projetos ágeis.
Outro motivo é identificar quais elementos continuam relevantes na visão do
ágil, tornando-os elegíveis a fazer parte da nova classificação.
O nível de detalhe da taxonomia SEI é maior do que os riscos identificados
pela revisão sistemática, pois poucos riscos foram associados a apenas um atributo
do SEI. A Tabela 14 elenca os riscos que foram associados a mais atributos.
Nessa etapa, seguiu-se rigorosamente a descrição dos riscos dos artigos
encontrados na revisão sistemática e a definição dos elementos SEI. Riscos com
descrições genéricas foram associados a vários elementos mas serão reavaliados
em passos posteriores. Além disso, foram identificados riscos que poderiam ser
separados em diferentes riscos típicos, mas essa atividade igualmente será
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realizada adiante.
Tabela 14 – Riscos associados a mais atributos do SEI
Risco Típico

Elementos SEI

Arquitetura/Projeto não

A2A – Projeto e Arquitetura / Funcionalidade

Adaptável/Escalável

A2B – Projeto e Arquitetura / Dificuldade
A1G – Requisitos / Escala
A5B – Especialidade de Engenharia / Confiabilidade

Equipe Desqualificada ou

C1B – Recursos / Equipe

Fraca

B1D – Processo de Desenvolvimento / Familiaridade
A5E – Especialidade de Engenharia / Fatores Humanos
B2D – Sistema de Desenvolvimento / Familiaridade
B5A – Ambiente de Trabalho / Atitude
B4B – Métodos de Gerenciamento / Gestão de Pessoas

Estórias Incompletas ou

A1B – Requisitos / Completude

Pouco Detalhadas

A1C – Requisitos / Clareza
A1D – Requisitos / Validade

Falta de Ferramentas de

A4C – Integração e Teste / Teste

Apoio

B2B – Sistema de Desenvolvimento / Portabilidade
B2C – Sistema de Desenvolvimento / Usabilidade
B2D – Sistema de Desenvolvimento / Familiaridade

Falta de Gestão de Erros

A3B – Código e Teste Unitário / Teste
A4B – Integração e Teste / Produto
B1E – Processo de Desenvolvimento / Controle do
Produto
B2B – Sistema de Desenvolvimento / Portabilidade
B2E – Sistema de Desenvolvimento / Confiabilidade

Má Utilização das Práticas

B1C – Processo de Desenvolvimento / Controle do

Ágeis

Processo
B3A – Gestão do Processo / Planejamento
B3B – Gestão do Processo / Organização do Projeto
B5C – Ambiente de Trabalho / Comunicação

Fonte: Elaborado pelo autor
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Passo 2: Identificar e tratar atributos SEI não associados
Neste passo, foi contabilizado a quantidade de riscos associados a cada
atributo SEI. Caso um risco não se encaixasse em nenhum atributo, ele poderia ser
associado a um elemento, mas esta associação indicava que a taxonomia SEI não
dava suporte àquele risco.
Os atributos não associados foram:
•

Projeto e Arquitetura / Software não Desenvolvido;

•

Especialidade de Engenharia / Manutenibilidade;

•

Especialidade de Engenharia / Proteção;

•

Interfaces do Programa / Contratados Associados;

•

Interfaces do Programa / Contratante Principal.

Com o resultado da associação dos riscos encontrados na revisão sistemática
com a taxonomia SEI (passo 1), decidiu-se que alguns atributos deveriam ser
modificados, para que representassem melhor os riscos associados a eles. A seguir,
seguem as modificações:
•

Projeto e Arquitetura / Software não Desenvolvido: excluído;

•

Especialidade

de

Engenharia

/

Mantenabilidade:

rebatizado

de

Especialidade de Engenharia / Suporte, Manutenção e Operação;
•

Especialidade de Engenharia / Segurança e Especialidade de Engenharia
/ Proteção: unificados em um novo atributo chamado Especialidade de
Engenharia / Segurança e Proteção;

•

Interfaces do Programa / Contratados Associados, Interfaces do Programa
/ Subcontratados, Interfaces do Programa / Contratante Principal e
Interfaces do Programa / Fornecedores: unificado em um novo atributo
chamado Interfaces do Programa / Terceiros e Contratados.

Passo 3: Reorganizar classes (primeiro nível)
Para Nyfjord e Kajko-Mattsson (2008), o processo ágil de desenvolvimento
pode ser dividido em três grandes fases, que são: (1) Planejamento da Visão do
Produto, (2) Planejamento da Execução e Lançamento do produto e (3)
Implementação. Moran (2014) apresenta fases muito similares, que são: (1)
Entender objetivos do Projeto, (2) Escopo, (3) Customização, (4) Gerenciamento e
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(5) Desenvolvimento.
Como o intuito da taxonomia é auxiliar a identificação de riscos, que tem
diferentes interessados a depender da fase em que o processo se encontra, decidiuse que as classes da taxonomia de riscos para projetos ágeis seriam redefinidas por:
1. Visão do Produto;
2. Planejamento e Processo;
3. Implementação.
Passo 4: Associar riscos da revisão sistemática às novas classes
Com o primeiro nível da taxonomia definida, os riscos típicos foram
associados a uma ou mais classes. A associação anterior dos riscos com os
atributos do SEI facilitaram essa classificação, pois a classe SEI Ambiente de
Desenvolvimento tem muito em comum com a nova classe Planejamento e
Processo.
A associação obedeceu aos conceitos:
•

Visão do Produto: Impactam a visão do produto;

•

Planejamento e Processo: Impactam o planejamento e processo,
independente da fase em que o projeto se encontra;

•

Implementação: Impactam a produção e entrega do produto.

A classificação foi realizada em três etapas:
•

Etapa 1: Os riscos típicos foram associados a uma ou mais classes da
taxonomia de riscos para projetos ágeis;

•

Etapa 2: A associação dos riscos típicos com as classes da taxonomia de
riscos para projetos ágeis foi refeita, sem levar em consideração a
associação realizada na etapa 1;

•

Etapa 3: As associações realizadas nas etapas 1 e 2 foram comparadas.
As associações equivalentes nas duas etapas foram automaticamente
confirmadas. Para as diferentes, houve uma releitura dos conceitos de
cada risco típico e, após isso, deliberado quais seriam suas classes (13%
dos casos riscos caíram nesta situação).

A Tabela 15 mostra um exemplo da classificação. As linhas com fundo cinza
na coluna Classificação Etapa 3 tiveram uma classificação diferente nas etapas 1 e
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2, e por isso seus conceitos relidos antes da classificação final na etapa 3. Linhas
com a mesma classificação nas etapas 1 e 2 foram confirmadas automaticamente.
Tabela 15 – Novos atributos associados a suas classes
Risco Típico
Falta de Concorrência na Equipe do Cliente
Falta de Requisitos não Funcionais
Mudanças nos Representantes da Empresa Cliente
Requisitos não Funcionais não Definidos
Valor Adicionado nas Entregas não Analisado
Arquitetura Adaptável
Arquitetura Complexa
Arquitetura Inadequada
Arquitetura/Projeto não Adaptável/Escalável

Código SEI
C3A
A1F B2
C1B B3B
A1B A5 A1E
A1 B3A
A2A A2B
A2B A2D A2F
A2A A2B
A2A A2B A1G A5B

Classificação
Etapa 1
1;2
1;3
1;2
1;2
1;3
3
3
3
3

Classificação
Etapa 2
2
1;2
1;2;3
1;3
2
3
3
3
3

Classificação
Etapa 3
2
1;2
1;2
1;2
1
3
3
3
3

Fonte: Elaborado pelo autor

Passo 5: Criar novos atributos e associá-los as classes
A lista de riscos típicos estava associada às novas classes e atributos da
taxonomia SEI, conforme passo 1. Para criação dos novos atributos, os riscos foram
filtrados pelas classes da taxonomia de riscos para projetos ágeis. Adicionalmente, o
filtro dos elementos do SEI foi aplicado um a um. A Tabela 16 mostra os riscos
associados à classe Visão de Produto e ao elemento A1 – Requisitos (da taxonomia
do SEI).
Tabela 16 – Riscos típicos da classe visão de produto e do elemento Requisitos

Fonte: Elaborado pelo autor

Com a visão mais especifica dos riscos filtrados, os itens semelhantes foram
agrupados e renomeados em uma linguagem mais adequada aos processos ágeis,
dando origem aos atributos. A Tabela 17 mostra a nova lista completa de atributos já
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associados às suas classes. Nesse momento, ainda era possível a associação de
um atributo a mais de uma classe.
Tabela 17 – Novos atributos associados a suas classes

Fonte: Elaborado pelo autor

Passo 6: Eliminar atributos duplicados e padronizar seus nomes
Os itens foram avaliados primeiramente por classe, com o objetivo de
identificar atributos semelhantes ou com nomes fora do padrão. Este passo se fez
necessário, pois os atributos foram criados com base em filtros por elemento,
conforme passo 5. Por isso, o processo de criação de atributos pode gerar nomes
semelhantes ou iguais. Nesta primeira passagem, os seguintes atributos foram
modificados:
•

Escopo do Projeto: Atributo eliminado devido à existência do atributo
Definição Escopo;

•

Orçamento: Atributo renomeado para Orçamento / Custos;
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•

Dono do Produto: Atributo eliminado devido à existência do atributo
Problemas com o Dono do produto;

•

Comprometimento Cliente: Atributo eliminado devido à existência do
atributo Envolvimento das partes interessadas;

•

Equipe Técnica Disponível: Atributo eliminado devido à existência do
atributo Recursos Humanos Disponíveis;

•

Estimativa: Atributo eliminado devido à existência do atributo Cronograma
/ Prazos;

Após primeiros ajustes, os atributos foram consolidados em uma só lista e
ordenados alfabeticamente. Essa análise se fez necessária para evitar nomes
semelhantes ou duplicados de atributos em classes diferentes. A análise foi refeita e
os seguintes atributos foram modificados:
•

Clareza Papéis das Partes Interessadas: Atributo renomeado para Clareza
nos Papéis;

•

Comunicação do Time: Atributo renomeado para Comunicação da Equipe
do Projeto;

Passo 7: Agrupar atributos
Os atributos foram classificados em grupos de acordo com a similaridade do
assunto.

Passo 8: Transformar grupos de atributo em elementos
Após classificação do passo 7, os grupos foram ordenados em uma lista e
contabilizado quantos atributos se associavam a eles. Grupos com muitos atributos
foram decompostos e grupos com menos de 3 itens foram unidos a outros grupos,
formando desta forma os elementos da taxonomia de riscos para projetos ágeis.
Pode-se comparar o grupo de atributos da taxonomia de riscos para projetos
ágeis com os elementos da taxonomia SEI. Como forma de garantir que todos os
elementos da taxonomia SEI foram tratados de alguma forma na taxonomia de
riscos para projetos ágeis, foi realizada uma comparação entre elas, conforme
Tabela 18.
A conclusão é que todos os elementos da taxonomia SEI estão contidos em
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pelo menos um grupo de atributos. A taxonomia de riscos para projetos ágeis
ganhou um novo grupo chamado Visão Estratégica, que não tem equivalente na
taxonomia SEI.
Tabela 18 – Comparação elementos SEI e da taxonomia de riscos para projetos ágeis

Fonte: Elaborado pelo autor

Passo 9: Gerar taxonomia de riscos para projetos ágeis
Com classes, elementos e atributos definidos, o próximo passo era organizálos de forma hierárquica. Com os elementos associados a atributos, que já estavam
associados a uma ou mais classes, o trabalho foi listar os elementos por classes.
Elementos associados a apenas uma classe tinham automaticamente sua
classificação efetivada. Para elementos associados a mais de uma classe, sua
classificação foi deliberada utilizando as seguintes regras:
1. Com a leitura da definição da classe, o elemento foi associado à classe
que mais se relacionava a ele e seus atributos;
2. Como a alta direção da empresa cliente deve participar apenas da
avaliação de riscos da classe visão de produto, elementos que
necessitavam da análise deste público foram classificados como visão de
produto;
3. Como a equipe de desenvolvimento deve participar apenas da avaliação
de riscos da classe implementação, elementos que necessitavam da
análise deste público foram classificados como implementação;
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Passo 10: Comparar taxonomia SEI e proposta
Finalmente a taxonomia de riscos para projetos ágeis foi comparada à
taxonomia do SEI, em busca de identificar algum possível caso não tratado. A
Tabela 19 mostra a taxonomia de riscos para projetos ágeis e a Tabela 20 mostra a
taxonomia SEI. Os itens em rosa indicam os atributos SEI excluídos pelo passo 2.
Os itens em cinza foram aglutinados em novos atributos, marcados pela cor azul. Os
itens em roxo na taxonomia SEI foram os atributos que deram origem aos atributos
da taxonomia de riscos para projetos ágeis, também destacados pela cor roxa. Na
Tabela 20, os atributos da taxonomia de riscos para projetos ágeis são associados a
um ou mais atributos SEI pelo seu código.
Tabela 19 – Taxonomia de riscos para projetos ágeis

Fonte: Elaborado pelo autor
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Passo 11: Escrever riscos em forma de pergunta
Cada atributo ganhou uma ou mais perguntas para auxiliar na identificação de
riscos e ele relacionado. Os riscos típicos associados a cada atributo da taxonomia
foram reescritos em forma de pergunta. A leitura do artigo original em que o risco foi
extraído também deu elementos para a formulação de algumas perguntas. A
pergunta foi formulada para dar ênfase ao risco e não à atividade que deveria ser
realizada para evitar o risco. Por exemplo, uma das perguntas foi: “Falta alinhamento
das expectativas do projeto?”, em vez de: “Existe alinhamento das expectativas do
projeto?”.
Tabela 20 – Taxonomia SEI comparada a taxonomia de riscos para projetos ágeis
A. Engenharia de Produto

B. Ambiente de Desenvolvimento

1. Requisitos
1. Processo de Desenvolvimento
a. Estabilidade
2.4.2
a. Formalidade
b. Completude
2.4.2
b. Portabilidade
c. Clareza
2.4.2
c. Controle do Processo
d. Validade
2.4.2
d. Familiaridade
e. Viabilidade
2.4.3
e. Controle do Produto
f. Precedência
2.4.4 2. Sistema de Desenvolvimento
g. Escala
2.4.4
a. Capacidade
2. Projeto / Arquitetura
b. Portabilidade
a. Funcionalidade
3.1.1
c. Usabilidade
b. Dificuldade
3.1.4
d. Familiaridade
c. Interfaces
3.1.2
e. Confiabilidade
d. Desempenho
3.1.1
f. Suporte ao Sistema
e. Testabilidade
3.1.1
g. Entrega
f. Restrições de Hardware 3.1.2 3. Gestão do Processo
g. Software não DesenvolvidoN/A
a. Planejamento
3. Código e Teste Unitário
b. Organização do Projeto
a. Viabilidade
3.1.3
c. Experiencia em Gestão
b. Teste
3.2.6
d. Interfaces de Programas
c. Codificação/Implementação3.1.3 4. Métodos de Gerenciamento
4. Integração e Teste
a. Monitoramento
3.3.1/3.6.1
a. Ambiente
b. Gestão de Pessoas
b. Produto
3.1.6
c. Garantia da Qualidade
c. Sistema
3.1.6
d. Gestão de Configuração
5. Especialidade de Engenharia
5. Ambiente de Trabalho
a. Mantenabilidade
N/A
a. Atitude
b. Confiabilidade
2.4.5
b. Cooperação
c. Proteção
N/A
c. Comunicação
d. Segurança
2.4.5
d. Moral
e. Fatores Humanos
2.4.5
f. Especificações
2.4.1
x. Segurança e Proteção
2.4.5
x. Suporte, Manutenção e Operação
3.1.3

Fonte: Elaborado pelo autor

C. Restrições do Programa
2.1.1/2.1.2

2.1.2
2.3.5
1.3.5
2.3.5
3.3.1/3.3.2

3.6.1
3.3.1/3.3.2
3.3.1/3.3.2
3.3.1/3.3.2

3.3.1
2.5.2
2.2.4
1.3.4
2.3.4
2.3.4
2.3.5
3.5.1
3.2.4
2.3.1
3.5.5
3.5.2/3.5.3

3.4.1
3.5.1

1. Recursos
a. Cronograma
b. Equipe
c. Orçamento
d. Facilities
2. Contrato
a. Tipo de Contrato
b. Restrições
c. Dependências
3. Interfaces do Programa
a. Cliente
b. Contratados Associados
c. Subcontratados
d. Contratante Principal
e. Gestão Corporativa
f. Fornecedores
g. Políticas
x. Terceiros e Contratados

2.2.1
3.3.3
2.2.2
3.3.2
2.5.3
2.5.2
2.5.2
3.5.7
N/A
2.5.2
N/A
1.3.2/1.3.4/1.3.8

1.3.2
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Foram elaboradas um total de 168 perguntas, conforme Tabela 21, sendo que
um item da taxonomia de riscos para projetos ágeis pode ter uma ou mais perguntas
associadas. A lista completa e detalhada das perguntas pode ser consultada no
Apêndice B.
Tabela 21 – Quantidade de perguntas por itens

Grupo de Itens

Qtd. Itens

Qtd. Perguntas

1. Visão do Produto
1.1 Visão Estratégica
1.2 Solução Proposta
1.3 Organização
1.4 Engajamento

5
6
8
3
2. Planejamento e Processo
2.1 Implementação Ágil
5
2.2 Planejamento
4
2.3 Gestão
5
2.4 Requisitos
6
2.5 Contratação
3
3. Implementação
3.1 Arquitetura e Desenvolvimento
6
3.2 Qualidade da Entrega
6
3.3 Disponibilidade de Recursos
3
3.4 Integração da Equipe
4
3.5 Equipe de Projetos
7
3.6 Ferramentas
2
TOTAL:

Fonte: Elaborado pelo autor

9
12
19
9
13
10
10
18
8
16
13
8
7
13
3
168
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6 PLANEJAMENTO DO ESTUDO DE CASO
Segundo Wohlin et al. (2012), pesquisas em Engenharia de Software
normalmente são focalizadas na investigação de como o desenvolvimento, operação
e manutenção são conduzidos pelos engenheiros de software ou outros
interessados em diferentes condições.
Para Yin (2015), as condições a serem consideradas ao selecionar o método
de pesquisa são: (i) o tipo de pesquisa proposto, (ii) a extensão do controle que um
pesquisador tem sobre os eventos comportamentais reais e (iii) o grau de enfoque
sobre eventos contemporâneos em oposição aos eventos totalmente históricos. A
Tabela 22 sintetiza as condições e os métodos a serem utilizados.
Tabela 22 – Condições para escolha do método de pesquisa
Método

Forma de Questão

Exige controle dos

Enfoca eventos

de Pesquisa

eventos

contemporâneos?

comportamentais?
Experimento

Como, por quê?

Sim

Sim

Levantamento

Quem, o quê, onde, Não

Sim

(Survey)

quantos, quanto?

Análise de Arquivos

Quem, o quê, onde, Não

Sim/Não

quantos, quanto?
Pesquisa Histórica

Como, por quê?

Não

Não

Estudo de Caso

Como, por quê?

Não

Sim

Fonte: Yin (2015)

O estudo de caso tem o objetivo descrever o caso no mundo real, ou seja, na
empresa onde o software será desenvolvido, e ter suas questões de pesquisas
iniciadas com a palavra “como”. Os eventos comportamentais relevantes não
precisam ser controlados, uma vez que os dados serão obtidos através de
observação, entrevistas e questionários. Segundo Wohlin et al. (2012), os estudos
de caso são ideais para a indústria de software pois são flexíveis, exigem menor
controle e evitam a multiplicação de problemas. Como o estudo desta dissertação
será aplicado em ambientes corporativos, haveria dificuldade em exercer maior
controle das atividades e demandaria mais tempo das equipes produtivas para a
extração de informações e execução da pesquisa. Por esses motivos, o estudo de
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caso foi selecionado como método de pesquisa.
O principal objetivo da pesquisa é entender e descrever o comportamento da
equipe, dos tomadores de decisão e dos processos durante e após a identificação
de riscos com auxílio da taxonomia de riscos para projetos ágeis em um ambiente
corporativo no início de um projeto de desenvolvimento de software com o
desenvolvimento realizado internamente, bem como avaliar como a

taxonomia

permite a identificação de riscos do projeto, entender como as informações sobre os
riscos são compartilhadas e como as informações impactam as decisão tomadas no
início do projeto.
Para Yin (2015), as principais fases para a realização de um estudo de caso,
conforme Figura 24, são: (i) plano: identificar a situação relevante que conduz a
fazer um estudo de caso em detrimento de outros métodos de pesquisa; (ii) projeto:
definir os objetivos e principais critérios de pesquisa do estudo de caso; (iii)
preparação: desenvolver um protocolo para a pesquisa; (iv) coleta: considerar
diferentes fontes e realizar triangulação das evidências; (v) análise: organização,
coleta e análise dos dados e (vi) compartilhamento: compor relatório do estudo de
caso e tecer as conclusões. Dessa forma, o planejamento do estudo de caso segue
o modelo proposto por Yin (2015).
Figura 24 – Fases para planejamento de um estudo de caso

Fonte: Yin (2015)
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6.1 Plano
Para Yin (2015), um projeto de estudo de caso deve ter ao menos as
seguintes informações:
•

Questões do estudo de caso;

•

Proposições;

•

Unidades de Análise;

•

Lógica que une os dados às proposições;

•

Critérios para interpretar as constatações;

6.1.1 Questões do Estudo de Caso
Segundo Wohlin et al. (2012), o objetivo determina qual a linha de base
guiará a pesquisa. O objetivo será constantemente avaliado e poderá evoluir no
decorrer do estudo. As questões do estudo de caso são as perguntas a serem
respondidas com o intuito de se alcançar o objetivo da pesquisa.
Buscou-se conhecer como o gerenciamento de riscos é tratado em projetos
ágeis, principalmente para aqueles que utilizam o processo SCRUM. Estudos como
Khatri et al. (2014), Siddique e Hussein (2014) e Albadarneh et al. (2015) afirmam
que o gerenciamento de riscos em desenvolvimento ágil normalmente é realizado de
maneira implícita nos projetos, apesar de Moran (2014) e Elbanna e Sarker (2015)
afirmarem que tratá-lo de forma explícita aumenta as chances de sucesso do projeto
por meio de mitigação e eliminação de riscos, principalmente daqueles que
ameaçam os objetivos do projeto.
Através de uma revisão sistemática, foi criada a taxonomia de riscos para
projetos ágeis. O presente estudo propõe a utilização dessa taxonomia como
ferramenta para identificação de riscos no início de projetos ágeis, tendo como
objetivo disseminar por todos os interessados as principais dificuldades e riscos que
ameaçam o projeto, dando a oportunidade para que a equipe se prepare para tratar
tais dificuldades, ou em casos extremos, até deliberar sobre a continuidade do
projeto.
Dado o contexto geral desta dissertação e determinado o objetivo do estudo
de caso, as questões da pesquisa são:
RQ1: Como a taxonomia de riscos para projetos ágeis vai permitir a
identificação e a priorização riscos do projeto antes do início do
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desenvolvimento do projeto?
RQ2: Como a taxonomia de riscos para projetos ágeis irá disseminar as
informações de riscos do projeto pelos interessados?
RQ3: Como as tomadas de decisões serão impactadas pelos riscos
identificados ao iniciar o projeto?
RQ4: As atividades do processo SCRUM serão preservadas conforme
preconiza o guia SCRUM após utilização da taxonomia na identificação de
riscos?
6.1.2 Situações de Estudo
A taxonomia pode ser aplicada com auxílio do processo de aquisição ou
gestão de projeto da empresa, porém, no caso em que a taxonomia será aplicada,
não existe atualmente um processo formal para identificação de riscos. Para auxiliar
na análise dos resultados do estudo de caso, serão propostas algumas situações a
serem acompanhadas durante a aplicação da taxonomia.
A Figura 25 mostra as principais situações a serem observadas durante a
aplicação da taxonomia no estudo de caso.
Figura 25 – Situações Observadas na Aplicação da Taxonomia

Fonte: Elaborado pelo Autor

As situações foram inspiradas no PMBOK (PMI, 2013) e no CMMI-DEV (SEI,
2010), pois ambos contêm atividades para identificação de riscos através de uma
taxonomia.
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Planejar Atividades para a Aplicação da Taxonomia
Entendimento de como a equipe se organizará para aplicar a taxonomia.
Supõe-se que não haja um plano formal, mas de alguma forma entende-se que as
tarefas abaixo serão aplicadas:
•

Agendamento das atividades, convocação das pessoas adequadas,
disponibilização de recursos, como salas e infraestrutura;

•

Apresentação do objetivo da aplicação da taxonomia para a equipe do
projeto.

Determinar os Parâmetros para a Priorização
Todos os projetos sofrem ameaças de vários tipos durante sua execução.
Porém, gerenciar riscos onera tempo e recursos. Em projetos ágeis, este tempo é
mais valioso pois o foco destes processos é no desenvolvimento e na entrega o mais
cedo possível.
Alguns riscos têm maior relevância no contexto do projeto, podendo causar
impactos muito altos. Por isso, nesta situação, busca-se entender quais
direcionadores serão considerados pela equipe para realizar a priorização dos
riscos.
Adaptar Taxonomia Conforme o Projeto
Como a taxonomia é genérica e criada para uma grande gama de projetos, os
tipos de riscos que não fazem sentido ao projeto deveriam ser excluídos. Da mesma
forma, se houver características muito particulares para este projeto, elas deveriam
ser retratadas na taxonomia de riscos para projetos ágeis.
Imagina-se que a equipe adapte a taxonomia conforme o projeto. Um bom
exemplo seria excluir itens de contratação de uma empresa terceira, uma vez que o
projeto será desenvolvido internamente.
É importante lembrar que o gerenciamento de riscos consome tempo de
equipe, por isso a taxonomia deveria representar apenas os tipos relevantes de
riscos para o projeto em execução.
Esta situação pretende avaliar se a taxonomia será adaptada ou não ao
projeto e quais as consequências durante sua aplicação.
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Identificação de Riscos
A identificação de riscos é a atividade de determinar se alguma incerteza
poderia afetar de maneira negativa (ou positiva) os objetivos do projeto (Noran,
2006). O foco é utilizar o conhecimento coletivo para identificar e coletar os possíveis
riscos relacionados ao projeto.
A taxonomia foi concebida em três classes com o intuito de organizar riscos
relacionados a diferentes etapas do projeto e seus interessados. Esta situação irá
avaliar como a equipe se organizará para aplicar a taxonomia, quais serão as
sessões de identificação de riscos e quais serão os envolvidos nessa atividade.
Para Hillson, Grimaldi e Rafele (2006), os itens superiores de uma taxonomia
podem ser utilizados como lista de perguntas e os níveis mais inferiores, como lista
de verificação, durante as sessões de identificação de riscos. Como a taxonomia de
riscos para projetos ágeis já oferece as perguntas, pois foi adaptada do SEI (CARR
et al., 1993), faz-se necessário observar como as perguntas da taxonomia serão
utilizadas para ajudar na identificação de riscos.
Também será observado se serão utilizados critérios para classificação e
priorização de riscos e se a equipe irá sugerir planos de respostas durante a
atividade de identificação.
Priorização de Riscos
Após as sessões de identificação de riscos, espera-se a obtenção de uma
lista de riscos. Caso isso se confirme, entende-se que a administração dessa lista
seja inviável durante o projeto. Então, pretende-se avaliar se os itens dessa suposta
lista serão priorizados ou não. Além disso, será avaliado se a lista será
compartilhada, e, em caso positivo, como e com quem a lista será compartilhada.
Comunicação
Durante toda a aplicação da taxonomia, tivemos várias pessoas interessadas
no seu resultado, mas nem todos estavam presentes em todas as atividades. Por
isso, é importante entender se todos os interessados estavam alinhados e cientes do
que está acontecendo durante o estudo de caso, e principalmente, cientes do
resultado final.
Esta situação irá avaliar a forma como o estudo de caso foi conduzido,
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comunicado e documentado. Além disso, serão observados os meios, a forma e a
periodicidade da comunicação.
6.1.3 Proposições
Segundo Yin (2015), a proposição dirige a atenção a algo que deve ser
examinado dentro do escopo. Considerando as pesquisas bibliográficas, a revisão
sistemática e a experiência do pesquisador, algumas premissas são assumidas e
devem ser verificadas ao final do estudo de caso.
As proposições também ajudam a entender o comportamento das situações,
detalhadas na seção 6.1.2, uma vez que elas definem pressuposições do que deve
ocorrer em algumas dessas situações.
As proposições são:
PT1: A utilização da taxonomia aumenta o número de riscos identificados no
início do projeto;
PT2: A maioria dos riscos identificados são adaptações ou ideias obtidas
através da leitura da taxonomia;
PT3: A taxonomia também ajuda no processo criativo de identificar riscos não
contidos na taxonomia;
PT4: A taxonomia induz a priorização dos riscos para tornar sua gestão
viável;
PT5: Os riscos priorizados influenciam e aumentam a quantidade de
informações compartilhadas aos tomadores de decisão antes do início do
desenvolvimento;
PT6: A comunicação dos riscos se dará também de maneira espontânea e
sem a intervenção do Líder de Gestão de Riscosdurante as discussões do
processo de contratação;
PT7: Os riscos priorizados modificam requisitos do projeto ou criam novos
procedimentos a serem executados durante o desenvolvimento;
PT8: A identificação de riscos com ajuda da taxonomia não afeta os princípios
e valores do SCRUM;
6.1.4 Unidades de Análise
Para Yin (2015), o caso ou a unidade de análise é o principal objeto de estudo
em um estudo de caso. O caso pode ser virtualmente qualquer evento ou fenômeno
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contemporâneo em um contexto real. Wohlin et al. (2012) determinam que o caso é
uma das informações mais importantes durante o planejamento do estudo de caso e
é a definição do que será estudado. Para Runeson e Höst (2009), em Engenharia de
Software, o caso deveria ser um projeto de desenvolvimento de software, mas
também poderia abranger indivíduos, grupos de pessoas, processos, produtos,
regras e políticas, organizações, etc.
Mesmo após definida, a unidade de análise deve ser revisitada durante a
execução do estudo de caso, segundo Yin (2015). Descobertas durante a fase de
coleta de dados podem alterar o escopo e limites do estudo de caso e suas
unidades de análise.
Figura 26 – Projeto do Estudo de Caso

Fonte: Elaborado pelo autor

O tipo do projeto de estudo de caso desta pesquisa é: único contexto e
integrado por ter múltiplas unidades de análise, conforme Figura 26. Seguindo Yin
(2015), o contexto é caracterizado por: (i) estudo de caso será realizado em
empresas de desenvolvimento de software que estejam fisicamente localizadas no
Brasil e que tenham uma área de desenvolvimento interno como apoio ao negócio,
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(ii) apenas projetos de desenvolvimento de software utilizando processo SCRUM
serão avaliados e (iii) a taxonomia será aplicada no início do projeto, antes do início
do desenvolvimento, pois pretende-se entender qual a influência que os riscos
identificados antes do projeto iniciar exercerão sobre a equipe e processo durante o
desenvolvimento.
O estudo de caso investigará o impacto da aplicação da taxonomia nos
tomadores de decisão, na equipe do projeto e no processo de identificação de
riscos.
6.1.5 Lógica que une os dados às proposições
Durante a fase de análise, as técnicas utilizadas podem ser revistas, alteradas
ou aprimoradas. Porém, segundo Yin (2015), durante a fase de projeto, o
pesquisador deve estar atento às opções e como elas podem adequar-se ao estudo
de caso. Dessa forma, pode-se criar uma base mais sólida para análise posterior.
Um dos principais objetivos na definição da lógica que une dados às proposições é
pautar a coleta de dados, evitando a obtenção de dados que não ajudem a análise
posterior.
Para a análise das evidências, as seguintes estratégias serão utilizadas:
•

Contando com proposições teóricas:

As proposições darão forma ao

plano de coleta de informações e será buscada a confirmação das
proposições através da elaboração de entrevistas e perguntas que
atestem ou neguem sua validade;
•

Examinando explicações rivais plausíveis: Esta estratégia trabalha como
complemento da primeira. As entrevistas têm o objetivo de mostrar que as
teorias rivais não se aplicam aos casos, além de comprovarem a validade
das proposições.

Como técnica, será utilizada a combinação de padrão. Segundo Trochim
(1989, apud YIN, 2015, cap.5, pg. 147), esta técnica compara um padrão baseado
no empirismo com um padrão previsto antes da sua coleta de dados (ou com várias
previsões

alternativas).

Se

os

padrões

empíricos

e

previstos

parecerem

semelhantes, os resultados podem ajudar o estudo a fortalecer sua validade.
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6.1.6 Critérios para Interpretar as Constatações
O principal objetivo é determinar se os resultados do estudo foram relevantes.
Em estudos quantitativos, essa análise pode ser feita com o uso da estatística.
Porém, em estudos de casos, uma estratégia alternativa é identificar e abordar
explicações rivais para os achados. Segundo Yin (2015), as explicações rivais
tornam-se um critério para a interpretação dos resultados: quanto mais explicações
rivais tiverem sido abordadas e rejeitadas, mais fortes serão os resultados da
pesquisa.
A utilização de explicações rivais está em linha com as estratégias e técnicas
escolhidas para pautar a coleta de dados.
6.1.7 Teorias Rivais
A Figura 27 une os conceitos já discutidos e cria uma visão geral do projeto
do estudo de caso.

Figura 27 – Visão Geral do Projeto do Estudo de Caso

Fonte: Elaborado pelo autor
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As teorias rivais listadas na Figura 27 são:
TR1.1: A quantidade de riscos identificados terá média parecida com a
quantidade identificada nos projetos em que a taxonomia não foi aplicada,
mostrando que a forma anterior de identificação de riscos era suficiente;
TR1.2: Os riscos foram identificados apenas após o início do desenvolvimento
do projeto;
TR2.1: A maioria dos riscos identificados não tem nenhuma relação com a
taxonomia de riscos para projetos ágeis;
TR2.2: A maioria dos riscos identificados são exatamente os mesmos
descritos pela taxonomia;
TR3.1: A utilização da taxonomia fez com que a identificação dos riscos não
presentes na taxonomia fosse prejudicada;
TR4.1: Não foi necessária a priorização dos riscos identificados, pois todos
foram tratados;
TR4.2: Não foi necessária a priorização dos riscos identificados, pois nenhum
deles foi tratado;
TR4.3: Os riscos foram priorizados mas não foram geridos durante o
processo de aquisição e desenvolvimento;
TR5.1: Os riscos não são compartilhados com os envolvidos no processo;
TR5.2: As informações geradas pelos riscos identificados dificultou a tomada
de decisões antes do início do desenvolvimento;
TR6.1: Os riscos identificados durante as sessões não foram compartilhados
informalmente com outros membros da equipe;
TR7.1:

As

decisões

sobre

o

início

do

projeto

foram

tomadas

independentemente das informações obtidas pela aplicação da taxonomia;
TR7.2: A aplicação da taxonomia não possibilita a tomada de decisões no
início do projeto, pois os processos empresariais as impedem;
TR7.3: Decisões baseadas na taxonomia são tomadas, mas não criam novos
requisitos

para

desenvolvimento;

a

contratação

ou

novos

procedimentos

durante

o
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TR7.4: A taxonomia é aplicada após tomada de decisões importantes para o
início do projeto;
TR8.1: A aplicação da taxonomia gera maior burocracia durante o
desenvolvimento do projeto;
TR8.2: A aplicação da taxonomia descaracteriza alguns dos principais
conceitos de agilidade preconizados pelo SCRUM;
6.2 Preparação
Antes de iniciar a coleta de dados, é necessário considerar as questões éticas
que envolvem as pessoas durante uma pesquisa. Segundo Runeson e Höst (2009),
em engenharia de software, os estudos de caso normalmente envolvem informações
confidenciais. Para lidar com as questões éticas, eles enumeram os seguintes
fatores-chave: (i) consentimento, (ii) aprovação de um comitê de revisão, (iii)
confidencialidade, (iv) manipulação dos dados sensíveis, (v) induções e (vi)
retroalimentação.
Para lidar com os fatores-chaves, as seguintes ações foram tomadas:
•

Consentimento formal das empresas que participarão do estudo: será
apresentada uma visão geral do estudo de caso para os responsáveis
pelas empresas. Nessa visão geral, estarão claras as informações: (i)
objetivo do estudo caso, (ii) plano de atividades para execução do estudo
de caso, (iii) plano para a coleta de informações e (iv) termo de
confidencialidade. Após a apresentação, será coletada a assinatura do
responsável na carta convite da pesquisa e o pesquisador entregará o
termo de confidencialidade devidamente assinado. O gabarito dos
documentos podem ser consultados no Apêndice C;

•

Consentimento

individual

de

cada

participante:

será

feita

uma

apresentação prévia de como serão as sessões. O participante receberá
um termo de aceitação da pesquisa, contendo as principais atividades,
pré-requisitos e informações necessárias. Além disso, o participante
receberá um formulário para preenchimento, que deve ser completado
antes do início da entrevista. Esse formulário irá qualificar o participante e
ajudará o entrevistador a conduzir melhor a sessão de entrevista. O termo
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de aceitação da pesquisa e o questionário preparatório para entrevista
podem ser consultados no Apêndice C;
•

Retroalimentação: após cada entrevista, o conteúdo resumido será
transcrito e enviado ao participante, que terá a oportunidade de ratificar ou
retificar as informações coletadas;

O protocolo de pesquisa engloba os documentos descritos anteriormente para
garantia dos cumprimentos éticos de uma pesquisa e o questionário aplicado, mas,
segundo Yin (2015), o protocolo também deve conter os procedimentos e regras
gerais a serem considerados durante o estudo de caso. Segundo Wohlin et al.
(2012), o protocolo deve ser atualizado durante a execução da pesquisa. Mesmo
assim, é importante que ele seja criado em tempo de projeto e seja uma referência
na condução da pesquisa.
O protocolo da pesquisa passará pela revisão de outro pesquisador, com o
intuito de reduzir potenciais deficiências, o que poderia ameaçar a validade e a
qualidade do resultado final do estudo de caso.
A Figura 28 mostra a estrutura geral do protocolo e as dependências entre
cada etapa da pesquisa, que seguiu o modelo proposto por Yin (2015). As técnicas
utilizadas na coleta de dados são:
•

Primeiro Grau: Entrevistas de participantes do estudo de caso.

•

Terceiro Grau: Indicadores de riscos identificados de projetos passados
fornecidos pela empresa participante.

Conforme a Figura 28, antes de aplicação dos questionários, o estudo de
caso é apresentado e aprovado pelo responsável na empresa. O estudo de caso é
dividido em dois questionários: (i) realizado após término da aplicação da taxonomia
e (ii) realizado após término da segunda iteração do projeto. A equipe mais
envolvida no estudo de caso recebe um rápido treinamento sobre o estudo de caso
e então a taxonomia de riscos para projetos ágeis é aplicada. Os entrevistados são
selecionados e as instruções para as entrevistas são compartilhadas. A participação
na entrevista deve ser espontânea e de livre escolha por parte de cada participante.
Uma rodada de entrevistas é realizada logo após a aplicação da taxonomia e outra
rodada é realizada após o término da segunda iteração, devido a uma restrição de
tempo. A entrevista segue o roteiro de perguntas documentadas no apêndice C.

104

Figura 28 – Protocolo do Estudo de Caso

Fonte: Elaborado pelo autor
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Questionários foram elaborados com o objetivo de guiar as entrevistas após a

aplicação da taxonomia e após início do desenvolvimento. Os questionários foram
adaptados de acordo com o perfil do entrevistado e, com a padronização das
respostas, permitirá a comparação dos resultados entre os diversos respondentes.
6.3 Coleta
Wohlin et al. (2012) afirmam que é importante utilizar várias fontes de dados
para a análise do estudo de caso de modo a limitar os efeitos da interpretação de
uma

simples

fonte.

Segundo

Yin

(2015),

várias

fontes

são

altamente

complementares e a utilização de uma combinação aumenta a qualidade da análise.
Para este estudo de caso, as fontes de dados analisadas, conforme sugerido
por Yin (2015), serão:
•

Observação Participante;

•

Documentação de Projetos Anteriores;

•

Entrevistas.

Observação Participante:
Segundo Yin (2015), a observação participante é uma modalidade especial de
observação na qual o pesquisador não é simplesmente um observador passivo. Em
vez disso, ele assume um papel no trabalho de campo e participa realmente das
ações executadas.
Neste estudo de caso, o pesquisador atuará no papel de Líder de Gestão de
Riscos. Com o objetivo de se inserir no contexto da utilização da taxonomia, a
participação como observador trará duas vantagens à pesquisa:
•

Condução da equipe na aplicação da taxonomia: a falta de conhecimento
na forma de aplicar a taxonomia por parte dos participantes poderia
resultar em conclusões incorretas. O pesquisador pode ajudar no
entendimento da taxonomia. Um dos principais problemas desse tipo de
coleta é o pesquisador imprimir uma visão parcial sobre o caso. Esse risco
deve ser minimizado pelo fato de o papel de Líder de Gestão de Riscos
ser um juiz da dinâmica, mas não tendo participação ativa durante as
atividades;
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•

Validação dos outros tipos de coleta: a grau de conhecimento obtido pelo
pesquisador auxiliará na condução das entrevistas e na análise dos dados.

Entrevista:
Segundo Yin (2015), a entrevista é uma das fontes mais importantes de
informações em um estudo de caso. Elas lembram conversas guiadas, não
investigações estruturadas. Com isso, o pesquisador tem duas tarefas durante o
processo de entrevista:
•

Seguir a própria linha de investigação, como refletida no protocolo do
estudo de caso;

•

Formular questões, de maneira imparcial, para que também sirvam como
linha de investigação.

As perguntas que guiarão as entrevistas serão baseadas nas questões da
pesquisa e buscará validar se as proposições são verdadeiras e se as teorias rivais
podem ser descartadas. O envolvimento de pessoas com diferentes papéis nas
entrevistas deve garantir que os principais pontos de vistas e percepções sobre o
estudo sejam identificados.
Com a autorização dos participantes, as entrevistas serão gravadas,
posteriormente transcritas de forma sumarizada, e enviadas aos participantes, que
terão a oportunidade em complementar ou corrigir a interpretação que o pesquisador
fez sobre suas respostas.
Com base em Runeson e Höst (2009), a condução das entrevistas será
realizada de forma semiestruturada. As questões serão previamente definidas, mas
não necessariamente perguntadas na mesma ordem. O desenvolvimento da
conversa durante a entrevista pode ser decidida de acordo com as respostas dadas
anteriormente.
A entrevista será realizada conforme os passos:
•

O pesquisador entrará em contato direto com os participantes para
verificar a viabilidade e disponibilidade no atendimento às sessões de
entrevista;

•

Antes da entrevista presencial, um formulário será enviado ao participante
com perguntas básicas, com o intuito de qualificá-lo. De posse dessas
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informações, o pesquisador terá maior conhecimento a respeito do
entrevistado. O questionário pode ser consultado no Apêndice C;
•

Já na sessão presencial, o pesquisador irá apresentar os objetivos da
entrevista e fará uma breve explicação sobre o estudo de caso;

•

Na sequência, serão aplicadas as perguntas mais densas e complexas,
que podem dar origem a novas perguntas, seguindo a linha investigativa
do pesquisador. Esse passo é o mais demorado da entrevista. O guia da
entrevista, com todas as questões pode ser consultado no Apêndice C;

•

Finalmente, será perguntado ao entrevistado se ele tem alguma
consideração final e será explicado quais os próximos passos do estudo
de caso.

6.4 Análise
Segundo Seaman (1999, apud RUNESON e HÖST, 2009, cap. 5, pg. 150),
como estudos de caso são formas de pesquisa flexíveis, métodos de análise de
resultados qualitativos são comumente utilizados. O objetivo da análise é derivar
conclusões através de dados, mantendo clara a cadeia de evidências (RUNESON e
HÖST, 2009).
Para a análise de evidências, serão utilizadas duas estratégias sugeridas por
Yin (2015): (i) contando com proposições técnicas e (ii) examinando explicações
rivais plausíveis. Com as proposições técnicas (ou hipóteses) e teorias rivais já
definidas, o questionário foi elaborado com o objetivo de ratificar ou não tais
proposições e teorias. Foram criados três questionários diferentes, em linha com as
questões de pesquisa, unidades de análise, proposições técnicas e teorias rivais. Os
questionários podem ser encontrados no Apêndice C.
A Combinação de Padrões (YIN, 2015) será utilizada para análise dos
resultados. Como foi visto, essa técnica compara um padrão baseado em empirismo
com um padrão previsto antes da sua coleta de dados. A técnica de Geração de
Hipóteses, proposta por Seaman (1999), tem muito em comum com a técnica
sugerida por Yin (2015). Para Seaman (1999), deve-se elaborar hipóteses (para Yin
(2015), proposições técnicas) antes do início da análise. Utilizando técnicas de
confirmação de hipóteses, ela pode ser aprovada ou refutada.
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A fim de interpretar as questões, propõe-se aqui que trechos de suas
respostas serão associados a códigos, que podem ser pré-determinados ou não. Os
códigos formarão uma hierarquia. Os códigos gerados pelas respostas deverão, em
algum nível dentro da hierarquia de códigos, estar ligados às proposições técnicas
ou teorias rivais, que por sua vez estão ligadas a uma questão de pesquisa e
unidade de análise.
Será proposta uma lógica entre os códigos que possam confirmar ou refutar
as afirmações feitas pelas proposições técnicas e teorias rivais. Na hierarquia
proposta, caso uma proposição técnica seja confirmada e suas teorias rivais
descartadas, pode-se afirmar que a proposição técnica é verdadeira.
Um código deve receber uma cor de acordo com a aderência da opinião do
entrevistado com a afirmação suposta pelo código. Por exemplo, se o código afirmar
que o dono do produto participou das sessões de identificação de riscos, ele deve
ser verde caso afirmativo, vermelho caso negativo e amarelo caso a resposta da
questão não determine se o dono do produto participou das sessões. Cada cor
receberá um valor, que será: (-1) vermelho, (0) amarelo e (1) verde.
Cada código receberá um peso de acordo com a relevância para o contexto
da hierarquia que ele participa. A média ponderada entre as cores de cada código e
seus pesos determinará a cor do item acima na hierarquia. Os pesos dos códigos
seguem a sequência de Fibonacci que, de acordo com Cohn (2005), são úteis pois o
espaço entre os números aumentam a cada incremento, dando maior relevância a
itens maiores na escala utilizada. Nesse estudo, os códigos com maior afinidade às
proposições e teorias rivais também terão maior relevância na apuração. As cores
atribuídas servirão para considerar positivamente, negativamente ou desconsiderar a
palavra-chave naquela análise.
A figura 29 mostra um exemplo hipotético onde: (i) s.cod1 tem influência
sobre a teoria rival ao qual está relacionada e por isso recebeu peso 3, e (ii) s.cod2
tem alguma relação com a teoria rival ao qual está relacionada e por isso recebeu
peso 2. A resposta do entrevistado no exemplo foi claramente favorável a s.cod1 e
por isso ela recebe valor 1. Já a resposta a s.cod2 não foi conclusiva, por isso
recebe o valor 0. A regra para definição da cor assumida pelo item superior na
hierarquia é feita pelo cálculo da média ponderada. A lógica prossegue para os
outros níveis da hierarquia, até chegar-se à conclusão sobre a questão de pesquisa.

109

Figura 29 – Análise das Respostas através de Códigos

Fonte: Elaborado pelo autor

Segundo Runeson e Höst (2009), a validade do estudo denota a confiança
que se pode ter em relação aos resultados, o que é estendido à confirmação de que
eles são verídicos e que não foram influenciados pelo viés do pesquisador. Yin
(2015), sugere técnicas que ajudam a aumentar o grau de confiança e a validade do
estudo de caso. As técnicas utilizadas pelo presente estudo são:
•

Validade do Constructo: Valida se as medidas operacionais estudadas
realmente representam o que o pesquisador tem em mente e que são
investigadas de acordo com as questões de pesquisa. Para auxiliar na
validação do constructo, será realizada: (i) apresentação das questões de
pesquisa para um pesquisador com mais experiência, (ii) entrevista piloto
com um profissional com experiência em desenvolvimento SCRUM, (iii)
revisão das respostas da entrevista piloto com um pesquisador mais
experiente e ajuste do questionário.

•

Validade Externa: Validar se as descobertas do estudo são generalizáveis
além do estudo imediato. Para auxiliar na validade externa, será realizada:
(i) elaboração de proposições técnicas e teorias rivais, que ajudem na
definição de teorias que possam ser extrapoladas a outros casos e (ii)
proposição de estudos futuros que ajudem a confrontar as teorias em
diferentes casos.

•

Confiabilidade: Tornar o estudo de caso reproduzível. Para auxiliar na
validação na confiabilidade, será realizada: (i) elaboração de um protocolo
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de estudo de caso e (ii) construção de um banco de dados com as
informações coletadas, como transcrições e áudio das entrevistas.
6.5 Compartilhamento: Relatório do Estudo de Caso
Segundo Yin (2015), compartilhar as conclusões de um estudo, seja em forma
escrita ou oral, significa trazer seus resultados e constatações ao encerramento.
Para Runeson e Höst (2009), o relatório comunica os achados do estudo, mas
também é a principal fonte de informações para o julgamento da qualidade do
estudo.
Robson e McCartan (2002) afirma que um estudo de caso deveria conter as
seguintes informações em seu relatório de resultados: (i) o propósito geral do
estudo, (ii) a comunicação clara de seus objetivos, (iii) o fornecimento de uma
“história do inquérito” em que o leitor possa entender o que foi feito, por quem e
como, (iv) o fornecimento de dados relevantes para que o leitor possa ter certeza
que de as conclusões são razoáveis e (v) a articulação das conclusões da pesquisa
e sua descrição no contexto de seus efeitos.
A seção 7 deste estudo descreve em detalhes a execução, análise e
conclusão do estudo de caso. O estrutura e composição desta seção será analítica
linear, em que a sequência de subtópicos apresenta o estudo de caso pela:
•

Descrição da entrevista piloto;

•

Descrição da aplicação da taxonomia;

•

Descrição da coleta de dados;

•

Descrição de como foi realizada a análise das evidências;

•

Descrição das descobertas, relacionando as proposições técnicas com os
achados e comentando os resultados.

Para os participantes da empresa em que o estudo de caso foi realizado, será
preparado uma apresentação com: (i) resumo dos conceitos de base considerados
no estudo de caso, (ii) atividades planejadas para realização do estudo de caso, (iii)
representação dos principais eventos ocorridos durante o estudo de caso, (iv)
resumo das conclusões e (v) considerações e sugestões de melhoria para a
empresa.
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Runeson e Höst (2009) propõem uma lista de verificação para ajudar na
validação do conteúdo do relatório do estudo de caso. A lista de verificação será
utilizada com o intuito aumentar a qualidade e confiabilidade das informações do
relatório. Alguns itens da lista de verificação são:
•

Os procedimentos de análise são claramente relatados?

•

O relatório contém conclusão, implicações práticas e sugestões para
estudos futuros?
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7 EXECUÇÃO E ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO
Esta seção visa descrever as atividades executadas para realização do
estudo de caso e como os dados foram coletados e analisados. As seguintes
subseções serão abordadas:
•

Estudo de Caso Piloto;

•

Aplicação da Taxonomia de Riscos para Projetos Ágeis;

•

Entrevistas e Coleta de Dados;

•

Análise dos Resultados;

•

Discussão dos Resultados das Análises Parciais.

A análise dos resultados estuda a tabulação das respostas dos questionários
e busca encontrar insights e pressuposições baseadas nesses dados. A discussão
dos resultados das análises parciais busca consolidar todo o conhecimento obtido
até o momento e discutir as respostas propostas pelo estudo de caso.
7.1 Estudo de Caso Piloto
Para Yin (2015), o estudo de caso piloto irá ajudar a refinar os planos de
coleta tanto com relação ao conteúdo dos dados como aos procedimentos seguidos.
Também ajuda no desenvolvimento de linhas relevantes de questões.
Para o piloto, foram convidados dois profissionais da indústria de
entretenimento brasileira, que atuam na área de tecnologia da informação, conforme
Tabela 23.
Tabela 23 – Perfis dos entrevistados no estudo de caso piloto
Perfil

P1

Dono de Produto

Descrição
Profissional com experiência em atuar como dono do
produto em projetos SCRUM.
Profissional que tem profundo conhecimento nas

P2

Analista de Negócios

regras de negócio e processos operacionais, mas sem
conhecimento profundo no processo SCRUM

Fonte: Elaborado pelo Autor
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A entrevista com P1 pretende validar a coerência entre as questões e a
cobertura dos temas mais relevantes relacionado a projetos ágeis, pois este
profissional tem experiência em projetos SCRUM. A entrevista com P2 ajuda no
entendimento das questões para usuários leigos. Esse ponto de vista é muito
importante, visto que os responsáveis pela definição da estratégia do projeto serão
entrevistados e eles não necessariamente têm conhecimento do processo de
desenvolvimento SCRUM.
O estudo de caso piloto foi realizado pelos seguintes passos: (i) definição dos
perfis dos entrevistados, (ii) convite aos profissionais selecionados, (iii) agendamento
da entrevista, (iv) realização da entrevista, (v) tabulação das respostas, (vi) análise e
principais achados, (vii) compartilhamento dos achados com pesquisador mais
experiente e (ix) atualização dos questionários.
As entrevistas foram gravadas para possibilitar uma análise posterior. A cada
questão foram atribuídas palavras-chaves que eram preenchidas como positivas ou
negativas conforme as respostas. Ao final, a tabulação era apresentada ao
entrevistado e o resultado era pré-validado.
As palavras-chaves representam as proposições. Na linha de cada palavrachave são registradas suas questões relacionadas. As cores significam: (i) verde –
resposta confirma a afirmação da palavra-chave, (ii) vermelho – resposta nega a
afirmação da palavra-chave, (ii) cinza: resposta não apresenta conclusão em relação
a palavra-chave. A Figura 30 mostra um trecho dessa representação para as
respostas dadas por P1.
Após análise do áudio e compartilhamento com um pesquisador mais
experiente, os seguintes achados foram observados:
ACH1: Antes de iniciar o questionário, deve ser realizado um breve
esclarecimento de quais são os principais objetivos com sua aplicação;
ACH2: Os termos relacionados a taxonomia devem ser citados e explicados.
Não citar apenas o nome de atividades e ferramentas, mas também explicar o
que são;
ACH3: Para termos relacionados ao processo SCRUM, utilizá-los em inglês e
fazer uma breve explicação do que eles são;
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Figura 30 – Tabulação de respostas de P1
Palavra-Chave

Link

1

2

3

4

5

6

7

8

AUMENTA-RISCOS

PT1, TR1.1

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

3

TAX-IDNT-MAIS-RSK-RELEV

PT2, TR2.2

5.2 5.2.1 5.2.2 5.5

PT2

1.2

5

TAX-IDNT-MAIS-RSK-NRELEV

TR2.1

5.3

5.5

TAX-IDNT-MAIS-RSK-TECN

TR2.3

5.4

5.5

MAIS-INF-RELEV-TOMDEC

PT3

1.1

5.2 5.2.1 5.2.2 11

MAIS-INF-INUTEIS

TR3.1

5.3 5.3.1 5.3.2

MAIS-INF-TECN-TOMDEC

TR3.2

5.4

MAIS-INF-CONTR-FAT-EXT

TR3.3

6.1

INFLUEN-TOMDEC-CONTR

PT4

1.1

10

TOMDEC-INDEP-METOD

TR4.1

1.1

11

TOMDEC-PROB-PROC-EMP

TR4.2

MTD-APLIC-POS-CONTR

TR4.3
3

8

8.1

TAX-AJD-IDNT-RSK

MAIS-TMP-PLN-RSK

PT5

1.3.1

PLN-RSK-PROD-BACK

PT5

9

PLN-RSK-ATIV-RECOR

PT5

MAIS-GESTRSK-MENOS-QTD-PLAN TR5.1
TR5.2

1.3.1

TMP-PLN-RSK-IGUAL

TR5.3

1.2

PT6, TR6.2

GST-RSK-ATIV-NAT-SCRUM

PT6, TR6.1

10

11

3.1.1 3.1.2 3.2

12
4

5.5

11

3.1

6

7

10
2.1

PLN-RSK-INFORMAL

MTD-NÃO-IMPACT-SCRUM

5.1

9

PROD-MTD-ANTERIOR

1

3.1 5.3.2
2

2.1

7
3

8.1

1.3 2.1.1 2.2

1.1

1.2

1.3 1.3.1 2.1 2.1.1 2.2

Fonte: Elaborado pelo autor

ACH4: Deixar claro a abrangência do termo contratação. Não se trata do ato
de contratação mas de todo o processo de passar uma demanda para a área
que irá desenvolvê-la;
ACH5: Evitar a utilização de termos muito genéricos como “gerenciamento de
riscos”. Nesses casos, é melhor explicitar quais atividades devem ser
consideradas na questão;
ACH6: A utilização do termo “indicador” causou dúvidas; é melhor explicitar
quais informações deveriam ser obtidas, independentemente ou não da
existência de um indicador;
ACH7: Perguntas com conceitos complexos deveriam ter exemplos de
aplicações práticas para melhor associação e entendimento do entrevistado;
ACH8: Deixar clara a diferença em atividades recorrentes e itens na lista de
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pendências do produto (product backlog);
ACH9: Explicar os tipos de riscos que devem ser considerados nas questões,
utilizando sempre que possível exemplos práticos.
A Tabela 24 apresenta alguns exemplos de transcrições das entrevistas que
ajudaram na definição dos achados.
Tabela 24 – Transcrições do estudo de caso piloto
#
P1

Minuto
16:42

Transcrição

Achado Relacionado

Entrevistado: “... se o intuito era falar

ACH3 – Muitas vezes os termos

de product backlog naquela questão traduzidos do processo SCRUM não
especificamente, tem que mudar. são

compreendidos

pelos

Principalmente se for alguém que praticantes
conhece os termos do ágil ...”
P1

07:07

“...

Entrevistado:

indicador

a ACH6 – Não ficou claro para o

é

quantidade de risco que ocorreu ou entrevistado o significado da palavra
não ocorreu, a efetividade das ações “indicador” no contexto da questão
...”
P1

17:50

Entrevistado: “... o quanto dos riscos ACH1 – A falta de explicação do
que

realmente

projeto

aconteceram

foram

mapeados

...

no objetivo da entrevista fez com que o
se

entrevistado criasse uma expectativa

acontece algo que o risco não estava incorreta sobre os resultados que
mapeado, a gente precisa refinar ...”
P2

10:51

Entrevistado:
você

fala

“a
é

contratação

a

que ACH4 – No contexto da pergunta, a

contratação

fornecedor?”

seriam avaliados

do contratação é o processo completo
de contratação de uma demanda e
não apenas o ato de fechar o acordo
com um fornecedor

P2

09:34

Entrevistado:

“...

quando

pense

você

normalmente ACH9 – O entrevistado utilizou
de

forma diferentes conceitos para definir os

informal, você se restringe a riscos riscos

em

determinado

tipo.

O

muito específicos, técnicos e ou conceito deveria ser padronizado
muito evidentes ...”
Fonte: Elaborado pelo autor

para auxiliar a análise
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Os achados observados pelo estudo de caso piloto impactaram diretamente
os seguintes artefatos do protocolo de pesquisa:
•

(Modificado) Instruções gerais para o entrevistado e entrevistador;

•

(Modificado) Questionários da pesquisa;

•

(Incluído) Objetivos da pesquisa e breve explicação do estudo de caso;

•

(Modificado) Breve explicação sobre a taxonomia;

7.2 Aplicação da Taxonomia de Riscos para Projetos Ágeis
Para garantir a confidencialidade da empresa em que o estudo foi realizado,
utilizaremos o nome fictício de Bolinhas Inc. A Bolinhas Inc. é uma empresa de mídia
e entretenimento brasileira, de grande porte, com filiais em todos os estados
brasileiros e atuação internacional.
Tabela 25 – Participantes do Estudo de Caso
Apelido

Cargo ou Função

GESTOR_RISCO

Líder de Gestão de Riscos

DIRETOR_TI

Diretor de TI

DIRETOR_PARCERIA

Diretor de Parceria com

Visão

Planej. Implem.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Área de Negócios
MESTRE_SCRUM

Líder do Projeto e Mestre
SCRUM

DONO_PRODUTO

Dono do Produto

DIRETOR_OPERACOES Diretor

de

Operações

X

Comerciais
GERENTE_EXIB_RJ

Gerente de Exibição RJ

X

GERENTE_EXIB_SP

Gerente de Exibição SP

X

LIDER_AGIL

Gerente de Projetos e Líder

X

X

X

X

Ágil
GERENTE_ENTREGA
Continua

Gerente de Entrega
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Continuação
ARQUITETO

Arquiteto de Software

X

DIRETOR_EXIBICAO

Diretor de Exibição

X

ANALISTA_EXIBICAO

Analista de Exibição

X

ANALISTA_NEG

Analista de Negócios

X

COORD_OPEC

Coordenador

X

de

Entrega

X

OPEC
COORD_DESENV

Coordenador

de

X

Desenvolvimento
DESENV1

Desenvolvedor

X

ANALIST_SISTEMAS

Analista de Sistemas

X

DESENV2

Desenvolvedor

X

DESENV3

Desenvolvedor

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os participantes do estudo de caso serão referidos a partir de agora pelo
apelido determinado pela Tabela 25. As colunas a direita indicam quais sessões de
identificação de riscos cada um deles esteve presente.
Seguindo o protocolo do estudo de caso, o primeiro passo foi apresentar o
estudo de caso para o responsável na empresa. O DIRETOR_TI foi contatado e
uma reunião foi marcada. Nesta reunião, participaram o DIRETOR_TI e o
DIRETOR_PARCERIA, e foi apresentado a taxonomia e a proposta de pesquisa.

Ambos aceitaram aplicar e selecionaram o projeto Em Todo Lugar (nome fictício).
O projeto Em Todo Lugar estava em fase de concepção do escopo inicial e em
validação com os patrocinadores, o que contribuiu para ratificar que ele poderia ser
escolhido para o estudo de caso.
Com a anuência dos responsáveis e a escolha do projeto, foi apresentada a
Carta de Aceite, com informações sobre o pesquisador, sobre a pesquisa e termos
de confidencialidade. Os termos foram aceitos e a carta foi assinado pelo
DIRETOR_TI.

Abaixo é descrito como cada situação descrita na seção 6 decorreu durante a
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aplicação da taxonomia na Bolinhas Inc.
Planejar Atividades para Aplicação da Taxonomia: O GESTOR_RISCO, a
MESTRE_SCRUM e o DONO_PRODUTO confirmaram os objetivos, benefícios,

principais premissas e restrições do projeto, e documentaram no quadro de riscos.
Eles também definiram os envolvidos em cada sessão de identificação de
riscos e ligaram para alguns dos usuários-chaves para confirmar sua disponibilidade
de agenda. Foi reservada uma sala de reunião e os convites foram enviados para os
participantes de cada sessão. Foi solicitado material necessário para as dinâmicas
de identificação de riscos: (i) flipchart, (ii) canetões, (iii) post-its e (iv) canetas.
Figura 31 – Quadro de Riscos: Objetivos e Estratégia

Fonte: Elaborado pelo Autor

A Figura 31 ilustra a primeira parte do Quadro de Riscos. Informações
confidenciais foram borradas ou descaracterizadas. Foi gerado um slide em
PowerPoint para compartilhar com os usuários durante as sessões de identificação
de riscos.
Determinar Parâmetros para Priorização: Em uma extensão da reunião para
planejamento das atividades, foram convocados adicionalmente o DIRETOR_TI e o
DIRETOR_OPERACOES. GESTOR_RISCO explicou o que poderiam ser os parâmetros

para priorização e deu alguns exemplos para ajudar o entendimento de todos.
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Houve um rápido brainstorming e algumas ideias foram apresentadas. Algumas
foram descartadas por serem similares. O grupo decidiu por cinco direcionadores,
que foram: (i) integração entre áreas da matriz, (ii) integração entre áreas das filiais,
(iii) integração com os clientes, (iv) tempo entre recebimento e entrega do produto e
(v) automatização da entrega do produto.
Com os parâmetros ou direcionares definidos, os participantes foram
desafiados a darem notas de 1 a 5. Quanto maior a nota, maior a criticidade de um
risco que possa impactar aquele direcionador. Após concluída essa atividade, os
direcionadores de risco do projeto estavam definidos, conforme Figura 32.
Figura 32 – Direcionadores de Riscos do Projeto Em Todo Lugar

Fonte: Elaborado pelo Autor

Adaptar Taxonomia Conforme Projeto: Com os objetivos, benefícios,
premissas,

restrições

e

direcionadores

definidos,

o

GESTOR_RISCO,

o

MESTRE_SCRUM e o DONO_PRODUTO se reuniram para criar uma taxonomia para o

projeto Em Todo Lugar.
A taxonomia de riscos para projetos ágeis foi lida item a item e aqueles
considerados como relevantes ao projeto foram sublinhados, de acordo com as
caraterística do projeto, da maturidade da organização e da experiência da equipe
com projetos similares. A Figura 33 ilustra a taxonomia final do projeto Em Todo
Lugar. A taxonomia será apresentada em um telão durante as sessões de
identificação de riscos e as perguntas destacadas serão impressas e entregues aos
participantes.
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Figura 33 – Taxonomia de Riscos do Projeto Em Todo Lugar
1 . Visão do Produto
1 .1 Visão Estratégica
1 .1 .1 Direcionamento Estrat
1 .1 .2 Expectativas do Projeto
1 .1 .3 Obje tivos do Produto
1 .1 .4 Objetivos do Projeto
1 .1 .5 Pre missas e Re striçõe s
1 .2 Solução Proposta
1 .2.1 Analise de Valor
1 .2.4 Definição Escopo
1 .3 Organização
1 .3.1 Ade rê ncia ao Ágil
1 .3.2 Cultura Organizacional
1 .3.3 De pe nde ncia do
Clie nte
1 .3.4 E strutura
Organizacional
1 .3.5 Experiencia Ágil
1 .3.7 Muitos Stake holde rs
1 .3.8 Suporte da Direção

2. Plane jame nto e Proce sso
2.1 Implementação Ágil
2.1 .1 Clare za nos Papé is
2.1 .2 Customização Ágil
2.1 .3 De f iniçõe s do Ágil
2.1 .4 Motivadore s Ágil
2.1 .5 Priorização Backlog
2.2 Planejamento
2.2.1 Cronograma / Prazos
2.2.2 Orçamento / Custos
2.2.3 Plane jame nto Sprint
2.2.4 Plane jame nto Proje to
2.3 Gestão

3. Imple me ntação
3.1 Arquitetura e Desenvolvimento
3.1 .1 Arquitetura com Falha
3.1 .2 Dependência de Legado
3.1 .3 Desenv. e Operação
3.1 .4 Mudanças da Arquitetura
3.1 .5 Produtividade do Desenv
3.1 .6 Inte graçõe s
3.2 Qualidade da Entrega
3.2.1 Conhecimento de Testes
3.2.2 E ntre ga de Re le ase
3.2.3 Ge stão de E rros
3.2.4 Qualidade de E ntre ga

2.3.1 Ge stão de Mudanças

3.2.5 Te ste s com Usuários

2.3.2 Ge stão de Riscos

3.2.6 Te ste s no Sprint

2.3.3 Gestão do Projeto
2.3.4 Liderança Ágil
2.3.5 Monitorame nto

1 .3.9 Inte gração Comple xa
e ntre Áre as
2.4 Requisitos
1 .3.1 0 Inte gração Comple xa
2.4.1 Documentação Adequada
com Af iliadas
2.4.2 E stórias com
1 .4 Engajamento
Qualidade
1 .4.1 E nvolvime nto dos
2.4.3 Estórias Complexas
Stake holde rs
1 .4.2 E nvolvime nto PO
2.4.4 Estórias Pioneiras
1 .4.3 Senso de Propriedade
2.4.5 Requisitos Não Funcionais
2.4.6 Retenção Conhecimento

3.3 Disponibilidade de Recursos
3.3.1 Ambie nte de De se nv
3.3.2 Re cursos Físicos
Disponíve is
3.3.3 Re cursos Humanos
Disponíve is
3.4 Integração da Equipe
3.4.1 Comunicação da Equipe
3.4.2 Integração da Equipe
3.4.3 Problemas com PO
3.4.4 Re solução Conf litos
3.5 Equipe de Projetos
3.5.1 Construção de E quipe
3.5.2 E quipe Auto
Organizada
3.5.3 E quipe Multif uncional
3.5.4 E quipe Qualif icada
3.5.5 Habilidade s Humanas
da E quipe
3.5.6 Rotatividade da Equipe
3.5.7 Stakeholders Inadequados
3.6 Ferramentas
3.6.1 Fe rrame ntas de Apoio
3.6.2 Fe rrame ntas
Colaborativas

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Identificação de Riscos - Visão do Produto: Participaram desta sessão:
GESTOR_RISCO, DIRETOR_OPERACOES, GERENTE_EXIB_RJ, DONO_PRODUTO,
MESTRE_SCRUM,

ARQUITETO,

GERENTE_EXIB_RJ,

DIRETOR_EXIBICAO,

ANALISTA_EXIBICAO e GERENTE_ENTREGA. O GESTOR_RISCO fez uma breve

explicação do objetivo da reunião e de como seria a dinâmica. Estavam expostos na
sala o quadro de riscos, os direcionadores e a taxonomia adaptada para o projeto.
Além disso, havia um modelo de como os riscos deveriam ser escritos, conforme
Figura 34. Uma cópia das perguntas referentes aos itens destacadas da taxonomia
foram entregues para cada participante.
Figura 34 – Forma de escrita do risco

Fonte: Elaborado pelo autor

Os participantes foram divididos em três grupos e tiveram trinta minutos para a
identificação dos riscos. Durante a dinâmica, os riscos identificados foram escritos
em post-its e colados na parede. Em um primeiro momento, não havia restrição de
quantidade de riscos identificados. Após término do tempo, um representante de
cada grupo leu os riscos identificados a todos os participantes.
Após término do brainstorming e com o apoio dos direcionadores de riscos, a
equipe foi desafiada a eliminar riscos com pouca aderência aos direcionadores e
priorizar os riscos mantidos. No final, foram selecionados 17 riscos. Para cada um
dos riscos, as equipes sugeriram possíveis sugestões de respostas, que foram
documentadas para serem avaliadas posteriormente.
A Figura 35 apresenta o resultado resumido desta primeira dinâmica, que foi
compartilhado com todos os participantes assim como a lista de riscos priorizados e
as sugestões de respostas ao riscos.
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Identificação de Riscos - Planejamento e Processos: A dinâmica utilizada nessa
sessão foi a mesma da utilizada para os riscos de visão do produto. Os participantes
foram:

GESTOR_RISCO,

LIDER_AGIL,

MESTRE_SCRUM,

DONO_PRODUTO,

COORD_OPEC, GERENTE_ENTREGA, ANALISTA_NEG. Desta vez, foram divididos

em dois grupos, e conforme dinâmica anterior: (i) cada grupo identificou os riscos
separadamente, (ii) os riscos identificados foram apresentaram a todos, (iii) os riscos
foram priorizados e (iv) planos de respostas foram sugeridas pelos participantes.
Ao final dessa sessão, foram identificados 26 novos riscos e sugeridos 10
planos de respostas aos riscos.
Figura 35 – Resultado Resumido da Dinâmica de Riscos de Visão de Produto

Fonte: Elaborado pelo autor

Identificação de Riscos - Implementação: A dinâmica utilizada nessa sessão foi a
mesma

da

utilizada

GESTOR_RISCO,

nas

sessões

MESTRE_SCRUM,

anteriores.

Os

participantes

DONO_PRODUTO,

foram:

ANALISTA_NEG,

COORD_DESENV, DESENV2, DESENV1, ANALIST_SISTEMAS. Os participantes foram

divididos em dois grupos, e: (i) cada grupo identificou os riscos separadamente, (ii)
os riscos identificados foram apresentaram a todos, (iii) os riscos foram priorizados e
(iv) planos de respostas foram sugeridas pelos participantes.
Ao final dessa sessão, foram identificados 31 novos riscos e sugeridos 7 planos
de respostas aos riscos.
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Priorização de Riscos: Devido à grande quantidade de riscos identificados, foram
marcadas três sessões de priorização e definição de ações mitigadoras de riscos.
Durante cada sessão, os riscos foram lidos e associados aos direcionadores de
riscos. Riscos com baixa aderência aos direcionadores foram descartados. Para
cada risco com média ou alta aderência, foi realizada pelo menos uma das ações: (i)
definido um item de ação para mitigar ou eliminar o risco, (ii) definir que o risco será
acompanhado durante o projeto, e/ou (iii) registrar o risco mas não acompanhá-lo
durante o projeto.
Após o término das três sessões de priorização, alguns riscos foram
consolidados e reescritos. Ao final, foram definidos que 7 riscos seriam
acompanhados durante o projeto. Foram tomadas 4 decisões que impactariam o
início do projeto e 10 itens de ação foram criados (dos quais 6 devem ser realizados
antes do projeto iniciar o desenvolvimento).
Comunicação: Durante toda a aplicação da taxonomia, o GESTOR_RISCO, o
MESTRE_SCRUM e o DONO_PRODUTO foram responsáveis por manter todos os

participantes envolvidos cientes do resultado de cada atividade. As seguintes ações
de comunicação foram executadas:
•

Os principais participantes de cada sessão foram contatados por telefone,
foi explicada a dinâmica e foram convidados a participarem do estudo de
caso;

•

Os demais participantes foram convidados via Outlook;

•

Ao final de cada sessão de identificação de riscos, foi enviado um resumo
da sessão, a lista de riscos e planos de respostas documentados em um
arquivo Excel;

•

Também foi compartilhado com todos uma apresentação PowerPoint com
os objetivos da pesquisa, o Quadro de Riscos e os direcionadores de
riscos;

•

Ao final da priorização, foi criado um material consolidado do estudo e
todos os participantes receberam por e-mail;

•

O material consolidado e o resultado de algumas ações foram
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apresentados na reunião de kick-off do projeto;
7.3 Entrevistas e Coleta de Dados
Após a aplicação da taxonomia, 6 profissionais foram convidados a participar
de uma entrevista. A Tabela 26 ilustra os perfis de cada um deles, que foram
escolhidos de forma a ter uma melhor diversidade de opiniões sobre a pesquisa
conduzida.
Um vez selecionados os participantes, eles foram avisados com pelo menos
um dia de antecedência sobre a entrevista e foi explicado seu objetivo. Para otimizar
o tempo com os entrevistados, o pré-questionário e o questionário foram realizados
na mesma sessão.
Tabela 26 – Participantes das Entrevistas
Apelido

Cargo ou Função

Participação na Aplicação da
Taxonomia

P1M

Gerente de Entrega OPEC

Participou da sessão de visão do
produto e planejamento

P2C

Gerente de Projetos e Líder Ágil

Participou da sessão de visão do
produto

P3W

Dono do Produto

Participou de todas as atividades

P4S

Líder do Projeto e Mestre SCRUM

Participou de todas as atividades

P5F

Desenvolvedor

Participou da sessão de
implementação

P6B

Desenvolvedor

Não participou de nenhuma
atividade, mas faz parte do time
de desenvolvimento do projeto

Fonte: Elaborado pelo Autor

As sessões de entrevista foram iniciadas com uma breve explicação do estudo
de caso e, na sequência, foi solicitada a autorização para gravação da conversa. Os
questionários foram aplicados conforme o protocolo do estudo de caso e, em
algumas oportunidades, as respostas foram mais aprofundadas.
Após as sessões, os resultados foram consolidados em uma planilha
relacionando as questões e os principais destaques de cada entrevistado. O
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destaque é um trecho da resposta do entrevistado que ajudará o pesquisador a
lembrar do assunto comentado em futuras análises. A Tabela 27 apresenta um
exemplo de parte de uma transcrição.
Tabela 27 – Parte da Transcrição de uma Entrevista
Resposta

Destaque 1

Q1

Sim

Grooming para prever
riscos

Q1.1

Não

Não utilizavam o
resultado

Q1.2

Sim

Checklist de negócio e
tecnico

Q1.3

Não

Com identificação

Q2

Sim

Project e Jira

Q2.1

Sim

Progressão e tempo da
atividade

Participante 1
Destaque 2

Atrapalhava pois tinham
itens que não
necessariamente eram
tratados no momento

Destaque 3

Não se aplicava ao inicio
do projeto

Fonte: Elaborado pelo Autor

7.4 Análise dos Resultados
Cada pergunta do questionário deu origem a uma ou mais palavras-chaves. De
acordo com Miles e Huberman (1994), a técnica de codificação descritiva é a parte
da análise em que o pesquisador diferencia e combina informações recebidas, e
reflete sobre o conhecimento coletado. Nesta abordagem, palavras de codificação
são atribuídas a porções do texto para representar códigos relacionados ao
fenômeno em estudo.
Na sequência, as palavras-chaves foram relacionadas às proposições técnicas
ou teorias rivais. A Figura 36 ilustra uma parte desse relacionamento. O
relacionamento completo pode ser consultado no Apêndice D.
Seguindo a regra descrita na seção de planejamento do estudo de caso, foram
atribuídos pesos a cada palavra-chave, que seguiu a seguinte classificação: (i) peso
5, caso a afirmação da palavra-chave tivesse forte relacionamento com a proposição
técnica ou teoria rival à qual estava relacionada, (ii) peso 3, caso a afirmação da
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palavra-chave tivesse alguma influência positiva sobre a proposição técnica ou teoria
rival à qual estava relacionada e (iii) peso 2, caso a afirmação da palavra-chave
tivesse influência indireta sobre a proposição técnica ou teoria rival à qual estava
relacionada.
Figura 36 – Relacionamento de palavras-chaves com proposições técnicas e teorias rivais

Fonte: Elaborado pelo Autor

As respostas de cada entrevistado foram associadas a cada palavra-chave de
acordo com a regra: (i) valor 1 em caso de concordância com a palavra-chave, (ii)
valor -1 em caso de discordância com a palavra-chave, e (iii) valor 0 em caso de
falta de concordância ou discordância com a palavra-chave. As respostas foram
tabuladas, os pesos foram considerados e o valor total foi calculado baseado na
média aritmética entre pesos e respostas. A Tabela 28 ilustra um trecho da
tabulação. A tabulação completa pode ser consultada no Apêndice D.
Tabela 28 – Trecho da tabulação das respostas de um entrevistado
Prop
PT1
TR1.1
TR1.2
PT2
TR2.1

Palavra-Chave
Q4 - Registro
Ferramenta
Q1 - Identificar
Riscos Projetos
Anteriores
Q25 - Aplicado Após
Inicio
Q8 - Riscos
Adaptados
Taxonomia
Q7 - Novos Sem
Relação Taxonomia

Peso Resp

Palavra-Chave

Peso Resp

Palavra-Chave

Peso Resp

3

1

Q5 - Mais Riscos
Comparado Anterior

5

0

Q12 - Muitos Riscos

5

1

-2

1

Q1.2 - Antes Utilizava
Taxonomia

-2

1

Q1.3 - Inicio sem
Identificação Riscos

2

-1

-5

1

5

1

Q9 - Mais Adaptações

5

-1

-3

1

Q9 - Mais Sem
Relação

-5

1

Palavra-Chave

Peso Resp

Total
2,7

Q2 - Antes Registrava
Ferramenta

-2

1

-

1,3

-

5,0
-

-

4,0

Fonte: Elaborado pelo Autor

Na sequência, cada proposição técnica é avaliada com base na média de cada
entrevistado para a referida proposição e suas teorias rivais. É importante ressaltar
que quanto maior o valor, maior o grau de confiança que aquela proposição técnica
é verdadeira ou que a teoria rival pode ser descartada.
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Os pesos e as respostas às palavras-chaves ajudam a direcionar a análise do
estudo de caso, mas não definirá por si só as conclusões finais desse estudo.
Outro detalhe a se ressaltar é que P1M, P2C, P3W e P4S trabalham na
empresa há alguns anos e iniciaram sua experiência com processos ágeis na
empresa em que o estudo de caso foi aplicado. P5F e P6B têm menos de um ano de
empresa e tiveram experiências com processos ágeis em outras empresas.
PT1. A utilização da taxonomia aumenta o número de riscos identificados no
início do projeto
Tabela 29 – Respostas referentes ao PT1 e suas teorias rivais

Prop

P1M

P2C

P3W

P4S

P5F

P6B

PT1

1,0

4,3

4,3

4,3

2,7

4,3

TR1.1

1,5

2,0

2,2

2,9 -

1,3 -

1,3

TR1.2

5,0

5,0

5,0

5,0 -

5,0

-

Fonte: Elaborado pelo Autor

•

Foi unânime a afirmação de que a utilização da taxonomia aumentou
consideravelmente o número de riscos identificados na empresa. Mesmo
comparado a experiências em outras empresas, no caso de P5F e P6B, a
percepção é que a utilização da taxonomia auxiliou a identificação de
riscos antes do projeto iniciar;

•

Ao final das três sessões de identificação de riscos, foram identificados 74
riscos para o projeto;

•

P5F e P6B tiveram experiências em outras empresas com identificação
de riscos com auxílio de outras taxonomias, por isso o valor baixo de
TR1.1. P5F relata que a qualidade dos riscos identificados melhorou com
a utilização da taxonomia de riscos para projetos ágeis;

•

P5F e P6B não afirmam que houve um aumento muito significativo
comparado a riscos identificados com outras taxonomias, mas P5F
participou apenas da sessão de identificação de riscos de implementação
e ambos tiveram acesso apenas aos riscos priorizados;

•

P6B afirmou que em experiências anteriores, apenas riscos técnicos eram
considerados na identificação, que era auxiliada por uma lista de
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verificação;
•

P6B não participou das sessões de identificação de riscos e por isso não
tem opinião sobre a PT1. P5F participou apenas da sessão de
identificação de riscos referentes à implementação e afirmou que sessões
de identificação de riscos em outros projetos normalmente são realizadas
após início do desenvolvimento do projeto.

PT2. A maioria dos riscos identificados são adaptações ou ideias obtidas
através da leitura da taxonomia
Tabela 30 – Respostas referentes ao PT2 e suas teorias rivais

Prop

P1M

P2C

P3W

P4S

P5F

PT2

5,0

5,0

5,0

2,5

TR2.1

1,0

1,0

1,0

1,0 -

TR2.2

-

5,0

5,0 -

2,5

P6B
-

-

4,0

-

-

-

Fonte: Elaborado pelo Autor

•

A maioria dos entrevistados afirmou que a taxonomia estimulou o grupo a
ter ideias sobre os riscos do projeto através de adaptações das perguntas
contidas na taxonomia;

•

Para P5F,

houve muitos riscos identificados que não estavam

relacionados à

taxonomia. Segundo ele, algumas perguntas da

taxonomia levaram a discussões de assuntos não necessariamente
descritos na taxonomia;
•

Para P1M, P2C, P3C e P4S, a grande maioria dos riscos identificados
foram adaptações das perguntas da taxonomia, apesar de que alguns
deles foram identificados sem a ajuda de pelo menos uma das perguntas
da taxonomia;

•

Para P4S, o tipo de riscos depende muito do perfil de cada integrante.
P4S afirma que o time de negócios consegue adaptar melhor os riscos
baseados na taxonomia e o time técnico se prende mais aos
questionamentos;

•

Não é possível afirmar que a maioria dos riscos sempre serão adaptações
das perguntas da taxonomia, uma vez que a identificação é influenciada
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pela dinâmica de utilização da taxonomia pelo perfil dos participantes.
PT3. A taxonomia também ajuda no processo criativo de identificar riscos não
contidos na taxonomia
Tabela 31 – Respostas referentes ao PT3 e suas teorias rivais

Prop

P1M

P2C

P3W

P4S

P5F

P6B

PT3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

-

TR3.1

2,0

3,3

3,3

3,3

3,3

-

Fonte: Elaborado pelo Autor

•

À exceção de P6B, que não participou de nenhuma sessão de
identificação de riscos, todos afirmaram que a taxonomia ajuda no
processo criativo de identificação de riscos, mesmo quando eles não são
referenciados no questionário;

•

Um comentário de destaque foi que a união de pessoas com diferentes
perfis ajudou no processo criativo. Tal diversificação não é exigida pela
taxonomia, mas a organização dos tipos de riscos em 3 grandes
categorias que são: (i) visão do projeto, (ii) planejamento e processo, e (iii)
implementação, pode induzir que esse grupo se reúna para discutir as
perguntas da taxonomia, criando tal diversificação.

PT4. A taxonomia obriga a priorização dos riscos para tornar sua gestão viável
Tabela 32 – Respostas referentes ao PT4 e suas teorias rivais

Prop

P1M

P2C

P3W

P4S

P5F

P6B

PT4

1,5

0,5

3,2

3,2

3,2 -

2,4

TR4.1

2,0

2,4

2,4

2,7

1,7 -

1,5

TR4.2

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0 -

2,0

TR4.3

2,5

2,5

1,0

4,3 -

2,3

3,2

Fonte: Elaborado pelo Autor

•

A maioria concordou que a priorização foi necessária dada a alta
quantidade riscos identificadas, a exceção de P6B que não participou das
sessões de identificação e iniciou o projeto quando os riscos já estavam
priorizados;
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•

Para P2C, mesmo com a alta quantidade de riscos identificados, é
importante avaliar rapidamente todos os riscos, pois eles podem dar
muitas ideias do que pode ser melhorado no projeto;

•

Para P5F, não houve priorização dos riscos em sua equipe. Pode-se dizer
que a comunicação não foi efetiva com a equipe sobre a priorização dos
riscos;

•

Para todos, à exceção de P5F, os riscos foram priorizados antes do início
do projeto, habilitando que ações fossem tomadas e impactassem a
contratação do projeto;

•

O grupo concordou que a melhor opção seria tratar todos os riscos, mas
seria impossível acompanhar todos eles. Como opção, houve sessões de
priorização de riscos em que o Líder de Gestão de Riscos, o Mestre
SCRUM e o Dono do Produto passaram por todos os riscos, priorizando
aqueles que deveriam ser acompanhados periodicamente. Alguns riscos
foram descartados e, para outros, foram criados atividades recorrentes ou
itens na lista do produto, mas não foram selecionados para serem
acompanhados. Um exemplo é um treinamento no processo SCRUM para
uma equipe de negócio que nunca antes havia trabalhado nesse tipo de
projeto;

•

Apesar de os riscos serem revisitados durante o desenvolvimento do
projeto, não houve um processo formal para tal revisão. Para P6B, os
riscos eram rediscutidos pontualmente, conforme situações complexas
demandassem tal analise;

•

A conclusão é que alguns participantes concordam que para uma melhor
gestão, é necessária a priorização, mas alguns participantes acham que
todos os riscos deveriam ser analisados ao menos uma vez.

PT5. Os riscos priorizados influenciam e aumentam a quantidade de
informações compartilhadas aos tomadores de decisão antes do início do
desenvolvimento
•

Todos os participantes foram unânimes em afirmar que os riscos
identificados e as informações geradas auxiliaram a tomada de decisões
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antes do início do projeto. É interessante ressaltar que as informações
ajudaram na tomada de decisões de âmbito técnico, de planejamento e
de negócio;
Tabela 33 – Respostas referentes ao PT5 e suas teorias rivais

Prop

P1M

P2C

P3W

P4S

P5F

P6B

PT5

1,4

2,8

2,9

1,4

2,0

2,5

TR5.1

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

-

TR5.2

2,7

4,0

2,7

2,7

2,7

2,8

Fonte: Elaborado pelo Autor

•

Várias exemplos foram citados: (i) envolvimento de usuários que deveriam
participar do projeto e não estavam designados inicialmente, (ii) reuniões
alternadas geograficamente para participação de todos, (iii) cuidado na
contratação e (iv) formação da equipe técnica.

PT6. A comunicação dos riscos se dará também de maneira informal, durante
as discussões durante o processo de contratação
Tabela 34 – Respostas referentes ao PT6 e suas teorias rivais

Prop

P1M

P2C

P3W

P4S

P5F

P6B

PT6

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

-

TR6.1

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

-

Fonte: Elaborado pelo Autor

•

Essa foi a proposição técnica com maior concordância entre os entrevistados.
Para eles, os riscos discutidos nas sessões foram também discutidos com
suas equipes;

•

P1M disse que levou alguns riscos para discussão nas reuniões de equipe e
que algumas ideias foram sugeridas pelo grupo;

•

P1M afirmou que a dinâmica gerou a consciência de que o grupo deveria
tratar riscos no dia a dia, independente do projeto;

•

P5F afirmou que a cultura de riscos na empresa em que o estudo de casos foi
aplicado é maior do que em empresas anteriores, mesmo sabendo-se que
antes da aplicação da taxonomia não se identificava riscos antes do início dos
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projetos;
•

P2C afirmou que foi abordada por usuários que não participaram das
dinâmicas para discutir riscos lá identificados.

PT7. Os riscos priorizados modificam requisitos do projeto ou criam novos
procedimentos a serem executados durante o desenvolvimento
Tabela 35 – Respostas referentes ao PT7 e suas teorias rivais

Prop

P1M

P2C

P3W

P4S

P5F

P6B

PT7

-

1,0

1,0

1,0

1,0

-

PT7

-

-

3,4

3,4

4,6

2,4

TR7.1

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

-

TR7.2

3,0 -

3,0

3,0

3,0 -

3,0

-

0,6

1,6

0,7

0,7

2,0

0,6

5,0

5,0

5,0 -

5,0 -

5,0

-

TR7.3
TR7.4

-

Fonte: Elaborado pelo Autor

A fim de poder comparar as respostas, as linhas duplicadas de PT7 referem-se
às perguntas aplicadas no início do projeto e às perguntas aplicadas após o término
da segunda iteração, respectivamente.
•

PT7 tem o objetivo de entender como as sessões de identificação de riscos
impactam o projeto pela modificação de requisitos e criação de novos
procedimentos. Para o caso de novos procedimentos, a resposta foi positiva.
Alguns exemplos são: alternância entre reuniões de planejamento e revisão
entre as localidades de São Paulo e Rio de Janeiro, criação de um quadro
para acompanhar os riscos do projeto e maior atenção as sessões de
refinamento;

•

Para a modificação de escopo, quando perguntado antes do início do projeto,
foi respondido que a taxonomia não o impactou. Quando perguntado após o
início do projeto, as respostas foram diferentes. P3W e P4S disseram que o
projeto ainda não tinha chegado nas estórias de usuário de maior risco, mas
que acreditavam que estas estórias poderiam ser modificadas. P5F disse não
ter opinião pois quem faz o controle escopo é o dono do produto. P6B disse
que riscos do projeto em estudo chegaram a modificar escopo de outros

133

projetos, devido a riscos de segurança identificados que eram comum a vários
projetos da empresa;
•

P5F disse que processos burocráticos, relacionados à segurança da
informação, o impediu de tratar alguns riscos. P2C enfatizou que questões
políticas impediam-no de compartilhar alguns dos riscos identificados, uma
vez que poderiam expor fragilidades da área;

•

Para P4S, mesmo aplicando a taxonomia antes do início do projeto, algumas
decisões relacionadas a ele já haviam sido tomadas e algumas delas
poderiam ser modificadas caso a identificação de riscos já tivesse sido
realizada.

PT8. A identificação de riscos com ajuda da taxonomia não afeta os princípios
e valores do SCRUM
Tabela 36 – Respostas referentes ao PT8 e suas teorias rivais

Prop

P1M

P2C

P3W

P4S

P5F

P6B

PT8

-

-

4,0

4,0

4,0

0,7

TR8.1

-

-

5,0

5,0

5,0

5,0

TR8.2

-

-

5,0

5,0

5,0

5,0

Fonte: Elaborado pelo Autor

•

As respostas foram unânimes em dizer que a identificação de riscos não
afetou os princípios e valores do SCRUM;

•

As atividades de identificação de riscos são realizadas durante as sessões de
refinamento, nas quais os participantes são desafiados a explorar riscos
relacionados às estórias de usuário em análise. Durante as reuniões diárias,
novos riscos podem ser identificados e também monitorados pela equipe.
Além disso, pontualmente a equipe decide se reunir para tratar alguns riscos
mais urgentes. De acordo com P6B, essas reuniões não ferem o SCRUM,
uma vez que a equipe tem a prerrogativa de autogestão;

•

De acordo com P5F, a análise de risco ajuda as iterações iniciarem apenas
com estórias de usuário sem riscos ou com baixo impacto e probabilidade.
Dessa forma, evitam que o planejamento das entregas seja afetada. Segundo
ele, a definição de pronto foi modificada para considerar o grau de risco de
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cada estória;
•

Segundo P4S, nenhuma atividade, por enquanto, afetou os princípios do
SCRUM, mas que existe uma certa preocupação da equipe que precisa ser
monitorada;

•

Segundo P3W, o SCRUM é abrangente quanto a conceitos e oferece uma
flexibilidade que permitiu encaixar as atividades de riscos sem ferir seus
principais valores.

7.5 Discussão dos Resultados das Análises Parciais
Com base na análise das proposições técnicas, é possível abrir a discussão
sobre as respostas às questões de pesquisa.
RQ1: Como a taxonomia de riscos para projetos ágeis vai permitir a
identificação

e a priorização

riscos do

projeto

antes do

início

do

desenvolvimento do projeto?
Uma das características alteradas foi em relação à quantidade de riscos
identificados. Com base na PT1, pode observar que houve uma concordância
praticamente unânime de que a taxonomia aumentou os riscos identificados no
projeto em estudo.
A taxonomia foi aplicada em um ambiente organizacional onde não existia
nenhum processo formal anterior para identificação de riscos, antes ou depois do
início do projeto. Por isso, é possível que a própria aplicação da taxonomia obrigou
uma maior formalidade no processo de identificação de riscos, o que, por si só, já
seria suficiente para aumentar a quantidade de riscos.
P5F participou de atividades de identificação de riscos antes do início do
desenvolvimento em outras empresas, com ajuda de ferramentas de taxonomias de
riscos, e concluiu que a taxonomia de riscos para projetos ágeis aumentou a
quantidade de riscos devido à amplitude da abrangência de tipos de riscos.
Anteriormente, a taxonomia por ele utilizada baseava-se apenas em riscos técnicos.
É possível supor que quanto mais abrangente e adaptada ao tipo de projeto
em que a taxonomia for aplicada, maior será sua relevância e melhor será a
qualidade dos riscos. Corroborando com essa afirmação, P5F afirma que a
qualidade dos riscos identificados foi melhor comparado a projetos que ele participou
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em outras empresas.
Conclusão: A taxonomia de riscos para projetos ágeis proposta por este
estudo pode acelerar a identificação de riscos em empresas que não tenham
nenhuma outra ferramenta para identificação e análise de riscos, mas é importante
que a taxonomia evolua juntamente com o grau de maturidade adquirido pela
organização.
Como a taxonomia abrange diferentes fases do projeto e diferentes personas,
é de se esperar que grande parte dos envolvidos e interessados no projeto
participem das sessões de identificação de riscos e focalizem os tipos de riscos
inerentes a suas funções. Neste estudo, três sessões foram realizadas, com foco
em: (i) visão do projeto, (ii) planejamento e processo e, (iii) implementação. Pode-se
supor que a organização da taxonomia influencia as sessões de identificação de
riscos e as pessoas envolvidas nessa atividade.
Apesar de a taxonomia limitar os itens a uma visão pré-determinada e com
questões específicas, os participantes afirmaram que isso não prejudicou ou limitou
a abrangência dos tipos de riscos identificados. A maioria dos riscos identificados
foram adaptações das questões sugeridas pela taxonomia, mostrando que a
taxonomia pode ser utilizada como ferramenta de estímulo à criatividade dos
envolvidos. Além disso, em menor escala, houveram riscos identificados que não
tinham relação com a taxonomia.
P2C condiciona o sucesso do processo de identificação de riscos com a
correta escolha das pessoas que participaram das sessões de identificação de
riscos. Para P4S, os tipos de riscos identificados variam muito de acordo com o perfil
dos participantes. Então, pode-se assumir que a qualidade dos riscos identificados
tem também forte dependência do perfil dos participantes.
A aplicação da taxonomia gerou um total de 74 riscos após 3 diferentes
sessões de identificação. A maioria dos entrevistados afirmou ser necessária a
priorização dos riscos, com exceção de P6B. No entanto, P6B ingressou no projeto
após seu início e teve contato com os riscos já priorizados.
Para P2C, o fato de uma simples priorização dos riscos poderia fazer com
que algumas ideias de contingências ou planos de respostas simples não fossem
aplicados. Segundo P3W, seria impossível realizar a gestão de riscos caso eles não
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fossem priorizados.
Para realizar a priorização e evitar perdas de boas ideias, conforme citado por
P2C, parte da equipe se reuniu em 3 sessões de priorização de riscos. Durante as
sessões, os riscos foram consolidados e priorizados ou não. Foram priorizados 7
riscos que deveriam ser acompanhados durante o decorrer do projeto. Houve um
total de 10 itens de ação, originados de riscos priorizados ou não, com simples
tratativa como plano de resposta. Seis desses itens de ação foram realizados antes
do projeto iniciar.
RQ2: Como a nova taxonomia irá disseminar as informações de riscos do
projeto pelos interessados?
As informações dos riscos identificados foram disseminados de maneira
formal e informal. Após o término de cada sessão de identificação de riscos, o Líder
de Gestão de Riscos consolidou e enviou a lista de riscos identificados aos
participantes. Além disso, na reunião de início do projeto, foi apresentado um
resumo dos riscos e apresentados os riscos priorizados. Também foram
apresentados os itens de ação e planos de respostas definidos.
A taxonomia, por si só, não teria o poder de estimular a disseminação das
informações de maneira informal, mas sua aplicação pressupõe a utilização de um
método de aplicação, por mais simples que seja. Neste método, é natural que as
informações sejam compartilhadas aos participantes.
Todos os participantes concordaram que as informações também foram
disseminadas de maneira informal. P1M afirmou que levou os riscos discutidos nas
sessões de identificação para conhecimento de sua equipe. Corroborando a
afirmação anterior, P2C disse que foi abordada por pessoas da equipe de P1M para
falar sobre riscos identificados durante as sessões de identificação de riscos.
P1M também afirmou que a aplicação da taxonomia gerou maior consciência
sobre a importância em se discutir riscos. Disse que passou a discutir riscos com
sua equipe para outros tipos de assunto.
Dessa forma, podemos supor que a taxonomia pode ser um embrião para
elevar a maturidade de gestão de riscos em um ambiente onde riscos não eram
tratados anteriormente. P5F disse que percebeu maior grau de maturidade de riscos
na empresa comparado com empresas que ele trabalhou anteriormente, mesmo
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sendo este estudo a uma iniciativa formal para gestão de riscos.
É importante ressaltar que a criação de uma cultura é algo extremamente
complexo e depende de uma série de ações para ser construída de maneira
sustentável.
Porém, não foi observado o mesmo nível de conhecimento sobre as
informações entre os membros da equipe do projeto. P6B afirmou desconhecer as
atividades de identificação de riscos executadas antes de o projeto iniciar e também
não tem conhecimento da taxonomia. Ele, porém, conhece os riscos que foram
priorizados e diz que a equipe realizava revisões pontuais dos riscos já identificados
e de novos riscos.
Além disso, questões políticas influenciaram as informações que foram
compartilhadas entre os envolvidos sobre o projeto. P2C afirmou que questões
internas sobre a equipe não foram divulgadas a todos para que não ficasse exposta
uma fragilidade interna da equipe.
O compartilhamento de informações de riscos de forma incondicional está
muito ligado ao grau de maturidade da organização e das equipes em lidar com os
problemas que são inerentes a quaisquer tipos de projetos.
RQ3: Como as tomadas de decisões serão impactadas pelos riscos
identificados ao iniciar o projeto?
Imaginou-se que as decisões sobre o projeto poderiam resultar em alteração
do escopo, criação de novos requisitos e de novos procedimentos.
Foi praticamente unânime a afirmação de que a aplicação da taxonomia não
alterou o escopo do projeto. Como os grandes objetivos do projeto já estavam
definidos, talvez a taxonomia deveria ter sido aplicada antes da definição dos
projetos para que ela pudesse provocar modificações significativas em seus
escopos.
Quanto à mudança de requisitos ou estórias de usuário em desenvolvimento,
não foi unânime de que houve um impacto antes de o projeto iniciar. Após as duas
primeiras iterações do projeto, a equipe afirmou que algumas novas estórias foram
adicionadas ao escopo e outras provavelmente seriam adicionadas ou mais
detalhadas em iterações futuras.
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A característica do SCRUM em priorizar e detalhar as estórias de usuário
durante a execução do projeto dificultou uma análise mais completa do impacto que
a identificação de riscou exerceu sobre os itens priorizados do produto (product
backlog).
A taxonomia teve bastante influência na criação ou modificação de
procedimentos e atividades no projeto. Quase todos os entrevistados concordaram
que a taxonomia criou ou alterou alguns procedimentos ou atividades. Inclusive,
puderam citar alguns exemplos. Alguns desses procedimentos têm potencial em
modificar ou criar novas estórias de usuário durante o projeto. Um exemplo é o de
realizar alternadamente os planejamentos de iterações em São Paulo e Rio de
Janeiro, localidades onde encontravam os principais usuários de negócio do projeto.
P5F afirmou que foram criados quadros para acompanhamento dos riscos e
que os riscos identificados ajudaram a tornar mais rígidos os critérios para definição
de pronto (ready) e feito (done) das estórias de usuários.
RQ4: As atividades do processo SCRUM serão preservadas conforme
preconiza o guia SCRUM após utilização da taxonomia na identificação de
riscos?
Para o dono do produto, o mestre SCRUM e os membros da equipe, a
aplicação da taxonomia não feriu os principais conceitos do SCRUM e nem seus
principais valores e princípios.
Os riscos identificados tiveram influência sobre as atividades executadas
durante o projeto, mas segundo P3W, o SCRUM é abrangente e permite
flexibilidade, ajudando assim a acomodar algumas atividades relacionadas a riscos
durante o projeto.
Segundo P6B, novas identificações de riscos foram realizadas de forma
pontual, principalmente durante as sessões de refinamento e nas reuniões diárias,
não havendo impactos significativos nas reuniões de retrospectivas.
As reuniões de planejamento e refinamento do escopo foram incrementadas
com a participação de mais pessoas, que poderiam exercer influência tanto na
definição quanto na priorização das estórias de usuário. Pontualmente, a equipe
decidia se reunir para tratar alguns riscos, que segundo P6B não feriu o SCRUM,
uma vez que a equipe tem a prerrogativa de autogestão e desta forma poderia
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decidir conjuntamente em convocar esta reunião extraordinária.
Segundo P5F, apenas estórias de usuário com baixo risco poderiam ser
adicionadas na próxima iteração e, junto ao quadro de acompanhamento das
estórias, foi incluído um novo campo para acompanhamento dos riscos priorizados
para o projeto.
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8. CONCLUSÃO
Foi realizada uma revisão sistemática com o intuito de descobrir os riscos
típicos em projetos ágeis. Esses riscos foram agrupados em uma taxonomia de
riscos através de uma adaptação da taxonomia SEI. Também foi realizado um
estudo de caso em um projeto cujo desenvolvimento ainda não tinha iniciado.
O estudo de caso foi planejado com o objetivo de entender o comportamento
da identificação de riscos com a utilização da taxonomia adaptada como ferramenta
de auxílio. Em linhas gerais, pode-se concluir que a taxonomia ajudou a identificação
de riscos: (i) aumentando a quantidade de riscos identificados, (ii) melhorando a
qualidade dos riscos identificados, (iii) elevando o nível de conhecimento dos
tomadores de decisão do projeto, (iv) ajudando a definir planos para mitigar os riscos
e (v) elevando o grau de maturidade da equipe no que tange a gestão de riscos
antes e durante o projeto.
Participaram do estudo de caso funcionários que trabalhavam há muito tempo
na empresa e alguns que vieram de outras empresas recentemente. Dois dos
participantes entrevistados tiveram experiências com gestão de riscos em empresas
que eles trabalharam anteriormente. Isso ajudou a diversificar e contrabalancear as
percepções, mas não se pode considerar que tal fato por si só permitiria a conclusão
e extrapolação dos resultados do estudo para outros cenários.
Percebeu-se também durante o estudo de caso que os resultados são
extremamente dependentes dos participantes do estudo de caso. A taxonomia por si
só não tem a capacidade de trazer os resultados anteriormente apresentados.
Outra conclusão foi que a taxonomia pouco influenciou no processo de
contratação e no escopo contratado. Obteve-se maior influência em decisões que
impactaram mais o planejamento e execução do projeto, possivelmente por ser em
mudanças que a equipe tinha plena autonomia para decidir.
A cultura de gestão de riscos foi fortemente afetada pela aplicação da
taxonomia. Notou-se que durante o desenvolvimento, as equipes estavam mais
atentas aos riscos do projeto e até com a preocupação em identificar novos riscos. É
importante ressaltar que, após início do desenvolvimento, a equipe não mais utilizou
a taxonomia para auxílio na identificação de novos riscos. Vale ressaltar que
usuários introduziram a discussão de riscos em reuniões cotidianas de seu trabalho,
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influenciados pela dinâmica de identificação de riscos aplicada pelo estudo de caso.
A utilização da taxonomia antes do início do desenvolvimento foi bem aceita e
não afetou os principais valores e princípios do processo SCRUM. A equipe propôs
alguns ajustes na forma de acompanhamento das estórias de usuário baseada na
experiência que tiveram com a taxonomia. Porém, não é claro que caberia a
utilização da taxonomia durante o desenvolvimento do projeto. Talvez sua utilização
poderia trazer maior complexidade e burocracia, podendo, neste caso, desvirtuar os
principais e valores do processo SCRUM.
Algum tempo depois da aplicação da taxonomia, percebeu-se também que a
maturidade adquirida começou a regredir. Uma possível melhoria seria acompanhar
o projeto por mais tempo e entender quais variáveis são mais importantes para
ajudar na manutenção e evolução gradativa da maturidade de riscos da companhia.
Em conclusão, é possível afirmar que a aplicação de uma taxonomia de riscos
antes do desenvolvimento traz benefícios para o projeto, tanto no que tange a
informações relevantes ao projeto, como na concretização de ações para se evitar
futuros problemas. Mas não é possível afirmar se o benefício seria perceptível em
uma empresa que já dispunha de certa maturidade de riscos. Dessa forma, pode-se
afirmar que a taxonomia pode ser um acelerador no grau de maturidade de riscos
em empresas que não têm processos de gestão de riscos em projetos,
principalmente antes do início do desenvolvimento.
8.1 Contribuições Práticas
Com relação às contribuições práticas deste trabalho, pode-se citar a revisão
da literatura referente a processos ágeis, gestão de riscos e taxonomias de riscos.
Além disso, o trabalho busca documentar em detalhes os passos e atividades
executadas para o planejamento de revisão sistemática e de estudo de caso.
Como resultado da revisão sistemática, os riscos típicos em projetos ágeis
são consolidados, ajudando a relevar os principais problemas que podem acometer
estes tipos de projetos. Organizando esses riscos típicos em uma taxonomia, podese utilizar esta ferramenta para identificar e classificar riscos. As perguntas
relacionadas aos atributos da taxonomia podem auxiliar as equipes a preverem
possíveis

problemas,

antecipadamente.

tendo

oportunidade

de

criar

planos

de

mitigação
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A adaptação da taxonomia SEI (CARR et al., 1993) contribui para que
pesquisadores e profissionais possam utilizá-la em projetos ágeis. Em uma possível
adaptação do CMMI-DEV para desenvolvimento ágil, a taxonomia proposta poderia
ser utilizada como ferramenta para auxiliar a identificação de riscos.
Como a taxonomia adaptada é organizada baseada nas fases propostas por
Nyfjord e Kajko-Mattsson (2008), pode-se considerar que a taxonomia poderia ser
utilizada de forma seletiva em cada uma das fases, auxiliando a discussão e
avaliação de riscos específicos em cada fase.
8.2 Limitações do Trabalho
Este trabalho está ancorado em um estudo de caso de caráter descritivo,
suscetível à veracidade das informações obtidas dos relatos dos entrevistados ao
longo das sessões de entrevista, bem como da interpretação e avaliação do
pesquisador.
Além disso, como citado anteriormente, a aplicação do estudo de caso
ocorreu em uma empresa brasileira, com desenvolvimento interno e sem experiência
em gestão de riscos. Essas características podem limitar a capacidade de
extrapolação do caso para outros cenários.
O projeto foi acompanhado apenas durante as duas primeiras iterações, por
uma limitação de tempo, o que pode ter excluído alguns comportamentos de longo
prazo das análises do resultado da pesquisa.
Por

isso,

as

conclusões

descritas

anteriormente

não

podem

ser

generalizadas, porém julga-se que o caso em estudo foi suficiente para alcançar os
objetivos inicialmente propostos neste trabalho.
8.3 Ameaças à Validade
O estudo de caso foi realizado em apenas um projeto e em uma empresa cuja
maturidade de gestão de riscos era muito baixa. Esses fatores podem limitar a
capacidade de extrapolação para outros casos. Para a aplicação da taxonomia, um
método foi utilizado, sendo relevante para: (i) seleção dos participantes, (ii)
condução das dinâmicas de identificação de riscos, (iii) priorização dos riscos e (iv)
comunicação dos riscos aos principais interessados. O resultado obtido pelo estudo
de caso e parte das conclusões podem ter sido influenciados por esse método.
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Porém, não seria possível aplicar a taxonomia sem um mínimo de rigor e
organização.
A participação do pesquisador como um observador participante pode
influenciar na interpretação da taxonomia e nas respostas dos questionários. Para
minimizar esses efeitos, o observador atuou como um mediador, tentando sempre
evitar dar opiniões e devolvendo o questionamento para o grupo, fazendo-os refletir
sobre o assunto.
8.4 Estudos Futuros
Em retrospecto ao resultado obtido por esse trabalho é possível sugerir as
seguintes oportunidades de pesquisas futuras:
1)

Neste trabalho, decidiu-se que a taxonomia adaptada se basearia na

taxonomia do SEI. Porém, um possível futuro trabalho seria repetir o estudo de caso
utilizando a própria taxonomia SEI e ter os resultados comparados. Nessa análise,
poderia ser discutido qual a relevância da adaptação de uma taxonomia ou qual a
capacidade de generalização que a taxonomia SEI apresenta. Outra questão que
poderia ser estudada é qual o grau de evolução dos riscos através dos diferentes
processos de desenvolvimento.
2)

O estudo de caso se propôs a aplicar a taxonomia antes do início do

desenvolvimento e estudar quais impactos e decisões seriam afetadas durante a
contratação da equipe interna. Pode-se considerar que as decisões são limitadas
quando a contratação do desenvolvimento deve ser realizada por uma equipe
interna da empresa. A aplicação do estudo de caso para a contratação de um
projeto com uma consultoria externa poderia levantar questões relevantes quanto a
cláusulas contratuais,

perfis de profissionais exigidos e detalhamento na

comunicação entre adquirente e fornecedor externo. Tais características não
puderam ser avaliadas no estudo atual e tem potencial de alterar a relevância da
taxonomia.
3)

A aplicação da taxonomia durante o desenvolvimento de um projeto

SCRUM pode trazer à tona questões mais relevantes quanto à burocracia da
ferramenta. Poder-se-ia questionar se a taxonomia é relevante como ferramenta de
identificação de riscos, apenas antes do início do desenvolvimento, ou se teria a
mesma aplicabilidade durante o desenvolvimento. Além disso, pode-se pesquisar
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como a equipe se organizaria para utilizá-la, em quais eventos a taxonomia seria
melhor aplicada e quais artefatos seriam impactados.
4)

Como o estudo foi realizado em uma empresa com baixa maturidade

em gestão de riscos, seria relevante a aplicação da taxonomia em uma empresa
com maior maturidade, eliminando assim a variável maturidade. Dessa forma, poderse-ia isolar a taxonomia como unidade de análise e checar se ela permaneceria
relevante mesmo em empresas com processos já consolidados de gestão de riscos.
5)

Uma das conclusões mais inesperadas deste trabalho foi o poder que a

taxonomia mostrou ter em relação a estimular as equipes a discutirem sobre o tema
riscos, mesmo em fóruns não relacionados ao projeto. Uma possível extensão deste
estudo poderia ser o melhor entendimento de como a aplicação de uma taxonomia
pode influenciar na elevação da cultura de riscos de uma empresa e quais fatores
poderiam tornar essa elevação de maturidade sustentável e contínua no decorrer do
tempo.
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APÊNDICE A – RISCOS QUE IMPACTAM OS PROJETOS ÁGEIS
Neste apêndice, a Tabela 37 lista os riscos que impactam os projetos ágeis,
de acordo com o resultado da revisão sistemática apresentada na seção 4.
Tabela 37 – Lista de riscos que impactam projetos ágeis
#ID

Risco que Impacta um Projeto SCRUM

1

Abordagem Ágeis diferentes entre Empresa Cliente e Desenvolvedora

2

Alta Dependência do Cliente

3

Ambiente/Recursos Físicos Inadequados ao Ágil

4

Arquitetura Adaptável

5

Arquitetura Complexa

6

Arquitetura Inadequada

7

Arquitetura/Projeto não Adaptável/Escalável

8

Lista de Pendências não priorizada

9

Cliente Indisponível

10

Clientes não Dominam Negócio

11

Comprometimento da Direção

12

Comunicação entre Equipe e Cliente com Problema

13

Conhecimentos e Experiencias Distintas (como barreira)

14

Contratação a Preço Fixo

15

Critério Inadequado de Priorização

16

Cultura da Organização muito Política

17

Cultura da Organização muito Tradicional

18

Decisões Centralizadas

19

Decisões sem Envolvimento do Cliente

20

Dependência de Legado

21

Dependência de Terceiros

22

Desenvolvimento de Requisitos não Elicitados

23

Desenvolvimento Tradicional em Ágil

24

Disrrupção causada pelo Cliente

25

Documento de Requisitos muito Grande

26

Empresa Desenvolvimento Foco Lucro

Continua
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Continuação
#ID

Risco que Impacta um Projeto SCRUM

27

Empresa muito Grande

28

Equipe Desqualificada ou Fraca

29

Equipe não Multifuncional

30

Escopo do Projeto Mal Definido

31

Esforço Imposto à Equipe

32

Estórias Ambíguas

33

Estórias Conflitantes

34

Estórias não Entendidas pela Equipe

35

Estórias Incompletas ou Pouco Detalhadas

36

Estórias Instáveis

37

Estórias Inviáveis

38

Estórias não Documentadas e sem Verificação

39

Estórias não Validadas pelas Partes Interessadas

40

Estórias Pioneiras

41

Experiência da Equipe com Ágil

42

Falha do Contratante

43

Falta Acordo sobre o Escopo do Projeto

44

Falta Conhecimento sobre Assunto Específico

45

Falta de Adaptabilidade da Equipe

46

Falta de Aderência do Ágil

47

Falta de Agilidade do Cliente

48

Falta de Alinhamento de Expectativas

49

Falta de Análise e Gerenciamento de Riscos

50

Falta de Clareza no Processo

51

Falta de Concorrência na Equipe do Cliente

52

Falta de Conhecimento de Ferramentas Colaborativas

53

Falta de Conhecimento em Práticas e Valores Ágeis

54

Falta de Conhecimento em Testes na Equipe

55

Falta de Controle de Mudanças

56

Falta de Coordenação entre vários Fornecedores

Continuação
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Continuação
#ID

Risco que Impacta um Projeto SCRUM

57

Falta de Cultura Ágil a Equipe

58

Falta de Definição de "Done"

59

Falta de Definição no Papel do Cliente

60

Falta de Disponibilidade de Recursos

61

Falta de Documentação Adequada

62

Falta de Documentação para Testes

63

Falta de Entendimento e Domínio sobre o Contexto de Negócio

64

Falta de uma Entrega Confiável/Viável

65

Falta de Envolvimento dos Usuários no Teste

66

Falta de Espirito de Equipe

67

Falta de Experiencia da Equipe com Ágil

68

Falta de Experiencia da Equipe com o Negócio

69

Falta de Exposição (timidez ou intimidação)

70

Falta de Ferramentas de Apoio

71

Falta de Gestão de Erros

72

Falta de Gerenciamento de Projeto

73

Falta de Habilidade Social

74

Falta de Motivação da Equipe

75

Falta de Participação e Acesso ao Cliente

76

Falta de Requisitos não Funcionais

77

Falta de Retenção de Conhecimento

78

Falta de Visibilidade do Progresso

79

Falta Ferramentas de Apoio

80

Falta Interação entre a Equipe

81

Frequente Mudanças na Arquitetura

82

Implementação Complexa

83

Improdutividade Inicial no Desenvolvimento

84

Improdutividade no Desenvolvimento

85

Inabilidade na Montagem da Equipe

86

Indisponibilidade de Desenvolvedores ou Engenheiros Adequados

Continuação
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#ID

Risco que Impacta um Projeto SCRUM

87

Indisponibilidade do Analista de Negócios

88

Integração entre Equipe de Desenvolvimento e Operação

89

Intenções e Direções Estratégicas não Claras

90

Líderes sem Conhecimento Profundo em Ágil

91

Má Qualidade dos Testes do Usuário

92

Má Utilização das Práticas Ágeis

93

Monitoramento de Progresso através de "Hora"

94

Mudanças nos Representantes da Empresa Cliente

95

Muitos Defeitos em Equipes Novas

96

Muitas Partes Interessadas

97

Objetivos do Produto não Claros ou não Definidos

98

Objetivos do Projeto não Claros ou não Definidos

99

Organizações Burocráticas

100

Organizações Centralizadoras

101

Pessoas/Grupos Resistentes ao Processo

102

Planejamento do Projeto Inexistente ou Inadequado

103

Premissas de Cronograma não Definidas

104

Premissas de Qualidade não Definidas

105

Premissas e Restrições

106

Premissas Inapropriadas Assumidas pelo Cliente

107

Premissas não Compartilhadas

108

Principais Requisitos ou Escopo Compartilhados

109

Problemas com Estimativas de Tamanho e Prazo

110

Problemas com Estimativas de Vários Terceiros

111

Problemas com Orçamento

112

Problemas com Provisionamento de Recursos

113

Procedimentos de Resolução de Conflitos

114

Processo Ágil não Definido

115

Dono do Produto Inadequado

116

Dono do Produto Indisponível

Continuação
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Conclusão
#ID

Risco que Impacta um Projeto SCRUM

117

Dono do Produto que não Ecoa as outras Partes Interessadas

118

Dono do Produto sem Autoridade

119

Projeto (design) com Vulnerabilidades e Falta de Segurança

120

Projeto Pioneiro / Assunto Especifico

121

Qualidade Despriorizada

122

Entrega e Disponibilização Complexas ou Demoradas

123

Representantes do Cliente Inadequados

124

Requisitos não Funcionais não Definidos

125

Restrições Orçamentárias

126

Risco de Integração de Código entre vários Fornecedores

127

Rotatividade da Equipe

128

Sem Motivadores Fortes para Usar Ágil (modismo)

129

Senso de Propriedade da Equipe

130

Iteração com Tempo Variável

131

Iteração Longa

132

Suporte ao Ambiente de Desenvolvimento

133

Apoio da Direção

134

Tecnologia e Sistema Complexo

135

Testes Completos na Iteração

136

Testes do Cliente Inadequados

137

Valor Adicionado nas Entregas não Analisado

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE B – PERGUNTAS DA TAXONOMIA
A Tabela 38 lista as perguntas que auxiliam a identificar os riscos associados
a um item da taxonomia de riscos para projetos SCRUM. Os itens destacados foram
redigidos baseados nas perguntas da taxonomia SEI (CARR et al., 1993).
Tabela 38 – Perguntas da taxonomia de riscos para projetos SCRUM

ITEM TAXONOMIA

PERGUNTA
1. Visão do Produto

1.1 Visão Estratégica
1.1.1 Direcionamento Estratégico

Intenções e direções estratégicas não estão claras?

1.1.2 Expectativas do Projeto

Falta alinhamento das expectativas do projeto?

1.1.3 Objetivos do Produto

Objetivos do produto não claros e não definidos?

1.1.4 Objetivos do Projeto

Objetivos do projeto não claros ou não definidos?

1.1.5 Premissas e Restrições

Premissas ou restrições de data de entrega não claras?
Premissas ou restrições orçamentárias não claras?
Premissas ou restrições de qualidade não claras?
Premissas e restrições assumidas pelo cliente não viáveis?
Falta compartilhamento de todas as premissas e restrições
com a equipe do projeto?

1.2 Solução Proposta
1.2.1 Análise de Valor

1.2.2 Complexidade da Solução

Há valor adicionado nas entregas não analisados?
Existem requisitos não demandados ou sem grande valor
são priorizados e desenvolvidos? (gold-plating)
A tecnologia necessária para o desenvolvimento é
complexa?
A arquitetura para atender a solução é complexa?
As regras de negócios são complexas?

1.2.3 Conhecimento do Negócio

Os clientes e usuários não dominam o negócio?
Falta entendimento e domínio sobre o contexto de
negócio?

1.2.4 Definição Escopo

Falta de acordo sobre o escopo do projeto?

1.2.5 Especificidade do Assunto

Principais requisitos ou escopo não compartilhados?
Conhecimentos e experiências distintas são barreira para
obtenção do conhecimento?
Falta Conhecimento sobre algum assunto Específico?

1.2.6 Experiência sobre o
Negócio
Continua

Falta de experiência da equipe com o negócio?
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Continuação
1.3 Organização
1.3.1 Aderência ao Ágil

Falta aderência ao ágil, principalmente em grandes
organizações?
Falta aderência ao ágil, principalmente em organizações
burocráticas?
Falta cultura ágil na equipe?

1.3.2 Cultura Organizacional

Falta cultura ágil na organização?
Cultura da organização é muito tradicional?
As decisões são centralizadas?
Pessoas/grupos resistentes ao ágil?

1.3.3 Dependência do Cliente

Alta dependência do cliente?

1.3.4 Estrutura Organizacional

Estrutura da organização é muito política?
A empresa é muito grande?
Organização centralizadora?
Organização burocrática?

1.3.5 Experiência Ágil

Equipe sem experiência com ágil?
Falta agilidade ao cliente?
Falta conhecimento em práticas e valores ágeis pelos
clientes e equipe?

1.3.6 Mudança das Partes
Interessadas
1.3.7 Muitas Partes Interessadas
1.3.8 Apoio da Direção

Há mudanças constantes nos representantes da empresa
cliente?
Há muitos interessados no resultado do projeto?
Falta comprometimento da direção?
Falta apoio da direção?

1.4 Engajamento
1.4.1 Envolvimento das Partes
Interessadas

O cliente está indisponível?
Decisões sem envolvimento ou não validadas pelas partes
interessadas?
Falta concorrência na equipe do cliente?
Falta participação e acesso ao cliente?
Indisponibilidade do analista de negócios?

1.4.2 Envolvimento do Dono do
Produto

O dono do Produto está indisponível?
O dono do Produto não ecoa outras partes interessadas?
Dono do Produto sem autoridade?

1.4.3 Senso de Propriedade

Falta senso de propriedade à equipe?

2. Planejamento e Processo
2.1 Implementação Ágil
Continuação
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2.1.1 Clareza nos Papéis

Falta definição e clareza ao papel do cliente?
Falta definição e clareza ao papel do fornecedor?

2.1.2 Customização Ágil

Falta definição e clareza ao papel da equipe?
Abordagens ágeis diferentes entre empresa cliente e
desenvolvedora?
Desenvolvimento tradicional em ágil?
Falta clareza ao processo?
Má utilização das práticas ágeis?
Processo ágil não definido?

2.1.3 Definições do Ágil

Falta definição de "Done"?
Falta definição de "Ready"?

2.1.4 Motivadores Ágil
2.1.5 Priorização da Lista de
Pendências

Sem motivadores fortes para usar ágil (modismo)?
Lista de Pendências não priorizada?
Critério inadequado de priorização?

2.2 Planejamento
2.2.1 Cronograma / Prazos

2.2.2 Orçamento / Custos

Premissas e restrições de prazos não considerados no
planejamento?
Dependência externa da equipe para concretização dos
prazos?
Premissas e restrições de orçamento consideradas no
planejamento?
Falta orçamento para o projeto?

2.2.3 Planejamento da Iteração

Iteração muita longa?
Iteração com tempo variável?
Equipe trabalhando em hora-extra constantemente para
realizar entrega?
Falta definição do objetivo da iteração?

2.2.4 Planejamento do Projeto

Planejamento do projeto inexistente ou inadequado?
Falta comprometimento da direção com o planejamento?

2.3 Gestão
2.3.1 Gestão de Mudanças

Falta controle de mudanças?
As partes interessadas não estão cientes das mudanças?
Falta visibilidade do escopo contratado vs. escopo atual?

2.3.2 Gerenciamento de Riscos

Falta análise e gerenciamento de riscos?

2.3.3 Gestão do Projeto

Falta gestão de projeto?

2.3.4 Liderança Ágil

Líderes sem conhecimento profundo em ágil?

Continuação
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2.3.5 Monitoramento

Falta visibilidade do progresso?
Monitoramento de progresso através de "Hora"?
Parte da equipe não segue o processo?
Falta report à direção?

2.4 Requisitos
2.4.1 Documentação Adequada

Documento de requisitos muito grande?
Falta documentação adequada?

2.4.2 Estórias com Qualidade

Estórias ambíguas ou conflitantes?
Estórias incompletas ou pouco detalhadas?
As estórias são instáveis?
Estórias não entendidas pela equipe?
Há estórias sem critério de aceite?

2.4.3 Estórias Complexas

As Estórias são inviáveis?
Há estórias muito complexas?
Há estórias grandes e superficiais?
O tamanho do projeto requer uma empresa maior do que
está acostumado a trabalhar?

2.4.4 Estórias Pioneiras

Estórias sobre assuntos novos e pioneiros?

2.4.5 Requisitos Não Funcionais

Falta definição de requisitos não funcionais?
A Qualidade foi despriorizada?
Desempenho do software não definido?
Requisitos de segurança não definidos?
Questões de interface com usuário não discutidas?

2.4.6 Retenção de
Conhecimento
2.5 Contratação
2.5.1 Coordenação
Fornecedores

Falta retenção de conhecimento?

Falta coordenação entre vários fornecedores?
Problemas com estimativas de vários terceiros?
Risco de integração de código entre vários fornecedores?

2.5.2 Dependência do
Contratado

Muita dependência de terceiros?
Empresa desenvolvimento focada em lucro (falta de
parceria)?
Há constante falha do contratante?

2.5.3 Tipo de Contratação

Contratação a preço fixo?
Contratação time-material com risco de produtividade?

Continuação
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3. Implementação
3.1 Arquitetura e Desenvolvimento
3.1.1 Arquitetura com Falha

Arquitetura não adaptável?
Arquitetura inadequada?
Arquitetura/projeto não escalável?
Projeto (design) com vulnerabilidades e falta de
segurança?
Arquitetura não facilita teste?

3.1.2 Dependência de Legado

Alta dependência de sistemas legados?
Legado limita o atingimento dos requisitos?

3.1.3 Desenvolvimento e
Operação

Falta integração entre equipe de desenvolvimento e
operação?
Estórias complexas de desenvolver?
Informações insuficientes para a codificação?
Falta plano de transição para operação?

3.1.4 Mudanças da Arquitetura

Frequentes mudanças na arquitetura?
Contém requisitos que tornam a arquitetura complexa?

3.1.5 Produtividade do
Desenvolvimento

Alta improdutividade inicial no desenvolvimento?

3.1.6 Integrações

Falta definição ou detalhamento das integrações?

3.2 Qualidade da Entrega
3.2.1 Conhecimento de Testes

Alta improdutividade no desenvolvimento?

Falta conhecimento sobre testes à equipe?
Falta documentação para testes?

3.2.2 Entrega da Versão

Falta entrega de uma versão confiável/viável?
Muitas iterações sem uma entrega em produção?

3.2.3 Gestão de Erros

Falta gestão de erros?

3.2.4 Qualidade de Entrega

Muitos erros acumulados nos próximas iterações?
Versionamento e instalação complexos ou demorados?
Muitos defeitos em equipes novas?

3.2.5 Testes com Usuários

Falta envolvimento dos usuários no teste?
Má qualidade dos testes do usuário?
Testes do cliente inadequados?

3.2.6 Testes na Iteração

Testes completos durante a iteração?
Falta automatização de testes?

Continuação
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3.3 Disponibilidade de Recursos
3.3.1 Ambiente de
Desenvolvimento

Falta de suporte ao ambiente de desenvolvimento?
Ambiente de desenvolvimento não similar ao ambiente
produtivo?
Ambiente insuficiente para executar software e testes?
Ambiente sem instrumentação, que dificulta depuração?

3.3.2 Recursos Físicos
Disponíveis

Ambiente/recursos físicos inadequados ao ágil?
Falta de disponibilidade de recursos para equipe?
Problemas com provisionamento de recursos?

3.3.3 Recursos Humanos
Disponíveis
3.4 Integração da Equipe
3.4.1 Comunicação da Equipe

Falta de pessoas com skill necessário ao projeto?

Comunicação entre equipe e cliente com problema?
Gestores não receptivos a comunicação e feedback?

3.4.2 Integração da Equipe

Falta interação entre a equipe?

3.4.3 Problemas com o Dono do
Produto

Dono do Produto inadequado?

3.4.4 Resolução de Conflitos

3.5 Equipe de Projetos
3.5.1 Construção de Equipe

Dono do Produto sem autoridade?
Faltam procedimentos de resolução de conflitos?
Problemas não são escalados ou tratados no tempo
necessário?

Falta de espírito de equipe?
Equipe não tem um objetivo comum?

3.5.2 Equipe Auto Organizada
3.5.3 Equipe Multifuncional

3.5.4 Equipe Qualificada

Esforço imposto à equipe?
Equipe não multifuncional?
Membro necessário ao projeto, mas não participa
diretamente da equipe?
Equipe desqualificada ou fraca?
Falta adaptabilidade à equipe?

3.5.5 Habilidades Humanas da
Equipe

Falta exposição (timidez ou intimidação)?
Falta habilidade social?
Falta motivação à equipe?

3.5.6 Rotatividade da Equipe

Alta rotatividade da equipe?

3.5.7 Partes interessadas
Inadequadas

Representantes do cliente inadequados?

Continuação

Representantes do cliente não disponível no tempo
necessário?
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Conclusão
3.6 Ferramentas
3.6.1 Ferramentas de Apoio

Faltam ferramentas de apoio?

3.6.2 Ferramentas Colaborativas

Faltam ferramentas colaborativas?
Falta conhecimento de ferramentas colaborativas?

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE C – DOCUMENTOS DE APOIO AO ESTUDO DE CASO
Neste apêndice são apresentados os itens relacionados à elaboração do
protocolo para a coleta de dados, no decorrer da execução do estudo de caso, a
respeito da aplicação da taxonomia em um projeto SCRUM.
C.1 Carta Aceite - Aceite Formal pelo Responsável na Empresa
A carta aceite tem a seguinte redação:
“Esta é uma Carta Convite para a participação de uma pesquisa de cunho
acadêmico, com vistas à elaboração de uma Dissertação de Mestrado desenvolvida
no âmbito do Programa de Pós-Graduação do curso de Mestrado Profissional em
Engenharia da Computação com ênfase em Engenharia de Software do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), pelo mestrando Eduardo
Costa Amaral (nº matrícula 42132) e o professor doutor Paulo Sérgio Muniz Silva,
professor doutor da Universidade de São Paulo e do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo, direcionada a profissionais ágeis que aturam
em organizações que utilizam o processo Scrum como prática de desenvolvimento
de sistemas.
O mestrando, Eduardo Costa Amaral, gostaria de contar com a colaboração
destes profissionais ágeis de software, para o desenvolvimento de um Estudo de
Caso utilizando um questionário de pesquisa com o objetivo de avaliar a aplicação
de uma taxonomia de riscos para projetos SCRUM para auxiliar a identificação de
riscos em projetos SCRUM ao longo da fase de contratação do projeto e suas duas
primeiras iterações. Com base nestas informações, pretende-se avaliar a taxonomia
de riscos para projetos SCRUM, fazer possíveis ajustes e checar se as informações
obtidas pela aplicação da taxonomia ajudarão na tomada de decisões para o projeto.
Espera-se que os resultados deste trabalho auxiliem pesquisadores e profissionais
que, de alguma forma, interessam-se pelo tema de identificação de riscos em
projetos ágeis, com o intuito de fornecer informações para tornar esta atividade
organizada.
Ressalte-se que toda e qualquer informação proveniente do estudo de caso
será utilizada exclusivamente para os fins da pesquisa em questão. Além disso,
pretende-se disponibilizar tais informações para consulta e apreciação dos
participantes do estudo, preservando assim seus interesses e o respeito aos
padrões éticos. Acrescente-se ainda que será mantido o anonimato da identidade
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tanto da organização, como dos participantes do estudo.
Por fim, deseja-se antecipar sinceros agradecimentos pelo possível
atendimento à solicitação da pesquisa.
Segue uma descrição geral do trabalho em questão:

Descrição Geral da Pesquisa
Instituição: Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT - http://www.ipt.br
Coordenadoria de Ensino Tecnológico - Prédio 56 - mestrado@ipt.br
Fone: (11) 3767-4068/4058
Título da Pesquisa:
Uma Taxonomia de Riscos para Projetos SCRUM

Linha de Pesquisa: Engenharia da Computação, Engenharia de Software
Palavras-chave: Identificação de Riscos, Contratação, Início do Projeto,
Processos Ágeis, Scrum, Estudo de Caso.
Pesquisador:
Eduardo Costa Amaral (duamaral@gmail.com)
Mestrando – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT
Orientador:
Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz Silva
Orientador da Dissertação de Mestrado no IPT
Professor Doutor – Universidade de São Paulo – USP
Professor Doutor – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
– IPT

Atenciosamente,

Eduardo Costa Amaral
Mestrando – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT
Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz Silva
Professor Doutor da Universidade de São Paulo (USP) e do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT)
Orientador da Dissertação de Mestrado”
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C.2 Aceite Formal da Participação da Entrevista

A carta formal da participação da entrevista tem a seguinte redação:
“Eu <nome do entrevistado>, aceito participar da pesquisa intitulada Uma
Taxonomia de Riscos para Projetos SCRUM desenvolvida pelo acadêmico
Eduardo Costa Amaral e permito que obtenha gravação de minha pessoa para fins
de pesquisa científica. Tenho conhecimento sobre a pesquisa e seus procedimentos
metodológicos.
Autorizo que o material e informações obtidas possam ser publicados em
aulas, seminários, congressos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não deve
ser identificado por nome em qualquer uma das vias de publicação ou uso.
As gravações de voz ficarão sob a propriedade do pesquisador pertinente ao
estudo e, sob a guarda dos mesmos.

Local da pesquisa, .......de ................................... de 2018

__________________________
Nome Completo do Pesquisado”
C.3 Instruções Gerais para o Entrevistador e Entrevistado

A seguir são apresentadas as instruções gerais ao entrevistador e
entrevistado com relação a preparação para a execução das entrevistas no estudo
de caso.
C.3.1 Orientações ao Entrevistador
As informações descritas a seguir representam orientações que

o

entrevistador seguirá ao longo de toda a entrevista, que corresponde a momentos
antes, durante e após a entrevista. Neste sentido, ao marcar uma entrevista, o
entrevistador deverá, em comum acordo com o entrevistado:
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• Solicitar um tempo adequado para a realização da entrevista, uma vez que,
para o estudo em questão, considera-se que serão gastos em torno de
cinco minutos para a introdução à entrevista, e cerca de uma hora para a
execução e finalização da entrevista;
• Confirmar, antecipadamente, o horário exato em que a entrevista ocorrerá,
bem como a disponibilidade do entrevistado para o andamento da
pesquisa;
• Providenciar materiais de apoio à coleta de informações provenientes das
entrevistas, ou ainda, eventualmente, equipamentos multimídia, como por
exemplo, gravador de áudio; além de ferramentas para a cronometragem
da entrevista;
• Aprontar, de antemão, o protocolo de coleta de dados, preenchendo todas
informações necessárias para o início da entrevista;
• Priorizar, devido ao curto espaço de tempo ao longo da entrevista,
anotações dos pontos de vista mais importantes da explicação do
entrevistado, solicitando que ele repita, caso necessário, pontos mais
pertinentes de respostas do questionário. É importante, ao longo de toda a
entrevista, adotar uma estratégia para realizar anotações sumárias com
base em sua própria interpretação das respostas do entrevistado;
• Manter uma posição analítica a fim de observar convergências, e possíveis
divergências, das respostas do entrevistado, uma vez que existe a
possibilidade

de

que

surjam

percepções

incompletas,

ou

ainda

contraditórias, no decorrer da aplicação do questionário. Caso isto ocorra, é
importante verificar as respostas de outros entrevistados para melhor
composição dos resultados finais;
• Preservar a vontade do entrevistado em não querer responder alguma
questão por envolver informação sigilosa. Porém, pode-se adotar uma
estratégia para que o entrevistado possa responder tal questão em um
contexto genérico, ou que avance com a resposta até um nível de detalhe
que não exponha tal tipo de informação;
• Ao final da entrevista, repassar, rapidamente, todo o protocolo de coleta de
dados, com o intuito de verificar se todas as questão foram abordadas e,
caso necessário, realize novas anotações;
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• Finalizar a entrevista, informando ao entrevistado que ao término da
análise e composição das respostas, o relatório da entrevista será
disponibilizado para consulta. Além disso, é importante relembrar ao
entrevistado que, em caso de dúvidas ou pendências a respeito do
questionário, o entrevistador poderá entrar novamente em contato.
C.3.2 Orientações ao Entrevistado
As informações descritas a seguir descrevem orientações que devem ser
explicitamente apresentadas ao entrevistado ao longo de toda a entrevista. Nesse
sentido, ao marcar a entrevista, recomenda-se que o entrevistado, em comum
acordo com o entrevistador:
•

Notifique, se possível antecipadamente, ao entrevistador sobre eventuais
empecilhos ou problemas para a realização da entrevista, sendo estes de
qualquer natureza;

•

Realize a entrevista de maneira espontânea, lembrando-se que há total
liberdade para responder, ou não, cada uma das questões do questionário
de pesquisa;

•

Aplique, se possível, o conhecimento e experiência profissional adquiridos
ao longo de sua carreira que possam ser úteis para a composição das
respostas do questionário, fazendo comentários gerais ou específicos
sobre o contexto do assunto da questão, porém sem a necessidade de
identificar

ou

mesmo

organizações;
C.4 Formulários de Identificação
C.4.1 Identificação da Pesquisa
Data da Entrevista:
Horário de Início:
Horário de Fim:
Local da Entrevista:

prover

informações

detalhadas

sobre

as
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C.4.2 Identificação da Organização
Ramo/Setor/Segmento:
Ano de Fundação:
Número de Funcionários:
Porte baseada em Faturamento: [ ] Pequena [ ] Média [ ] Grande
Mercado de Atuação: [ ] Regional [ ] Nacional [ ] Internacional
País de Origem:
C.4.3 Questionário de Qualificação – Identificação do Entrevistado
As questões de qualificação devem ser respondidas antes do início do
questionário do estudo de caso. O entrevistado precisa responder apenas uma vez,
mesmo que ele participe de mais de um questionário. O questionário de qualificação
ajudará a mapear o perfil dos entrevistados e buscar correlação entre o perfil
identificado e as respostas concedidas. Ele deve ser respondido preferencialmente
alguns dias antes da realização do questionário do estudo de caso, mas em caráter
excepcional, também pode ser respondido antes do início da entrevista do estudo de
caso.
Formação Acadêmica
Cargo na Empresa Atual
Tempo no Cargo Atual
Atribuições dentro do Projeto
Experiência com Métodos Ágeis <SIM/NÃO>

Tempo:

E-mail de Contato

C.5 Questionário do Estudo de Caso
A seguir é apresentado o glossário e as questões de pesquisa elaboradas
para examinar a aplicação da taxonomia e comprovar ou não as proposições
teóricas sugeridas pelo estudo de caso.
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GLOSSÁRIO:
CONTRATAÇÃO: Processo em que uma demanda de desenvolvimento de
projeto é preparada e especificada para contratação do projeto. Também considera
as atividades necessárias para a contratação de uma empresa terceira ou atividades
para passar a demanda para outra área da empresa.
ANTES DO INÍCIO DO PROJETO ou DESENVOLVIMENTO: Todas as
atividades necessárias para que o projeto inicie o desenvolvimento, seja por uma
equipe interna ou externa. Neste momento, já se sabe os benefícios e escopo inicial,
mas o projeto não está documentado para que ele possa iniciar com segurança.
MÉTODO: Procedimento, técnica ou meio de fazer algo de acordo com um
plano prévio.
INFORMAL: Falta de regras, procedimentos e métodos que tornem uma
atividade sistematizada.
TAXONOMIA: É uma lista que contém um corpo de conhecimento. Nesta lista
o relacionamento entre os itens são definidos e normalmente é apresentado em
forma de hierarquia ou árvore. <DAR UM EXEMPLO>
RISCOS RELEVANTES: São aqueles que ajudaram na tomada de decisões
para a contratação do projeto, que influenciaram em decisões importantes para início
do projeto, como definição de equipe ou ambiente de trabalho, ou que tinham alto
impacto ou probabilidade de ocorrer.
Tabela 39 – Questionário
ID

PT/TR

Condição

Questão

Após aplicação da taxonomia
Q1

PT1/TR1.1

Q1.1

PT5

Em projetos anteriores, havia alguma atividade para identificação de
riscos antes do início do desenvolvimento do projeto?
Os riscos identificados ajudavam a tomar decisões para o início do
desenvolvimento (exemplos: formação de equipe, detalhamento de
Q1 - Sim escopo, verba adicional de riscos)?
A atividade anterior utilizava uma lista de referência (taxonomia)
Q1 - Sim para auxílio na identificação de riscos?

Q1.2

PT1/TR1.1

Q1.3

O processo de contratação era executado sem a identificação e
PT1/TR1.1 Q1 - Não análise de quaisquer riscos?

Continua
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Q2

PT1/TR1.1

Q2.1

PT4/PT5

Q3

PT1

Q4

PT1

Os riscos identificados eram registrados em alguma ferramenta,
como Excel, sistema de gerenciamento de projetos ou em quadros e
era divulgada para todos os envolvidos no projeto?
Quais eram as principais informações controladas e quais eram seus
valores? (Exemplo: Informação - Grau de exposição ao risco, Valor:
Q2 - Sim Exposição - Média)
Em projetos anteriores, qual a média de riscos identificados antes do
projeto iniciar?
Com a aplicação da identificação de riscos com a taxonomia, os
riscos foram registrados em alguma ferramenta, como Excel, sistema
de gerenciamento de projeto ou em quadros?

Q4.1

PT1

Q4 - Sim Houve controle da quantidade de riscos identificados e priorizados?

Q5

PT1/TR1.1

Q5.1

PT1/TR1.1

Q6

TR2.2

Q4.1 Sim

A quantidade de riscos identificadas com ajuda da taxonomia
cresceu em comparação com projetos anteriores?
Comparado com projetos anteriores, a quantidade de riscos
identificados com a ajuda da taxonomia permaneceu o mesmo?
A taxonomia tinha descrições de riscos identicas ou muito similares
aos riscos identificados pelo projeto?

Q7

TR2.1

Q8

PT2/PT3

A taxonomia ajudou a ter ideas de riscos para o projeto, mas que
não eram necessariamente os mesmos descritos pela taxonomia?
A taxonomia te ajudou no processo de identificação de riscos para o
projeto?

Q9

PT2/TR2.1/
TR2.2/PT3/
TR3.1

Na sua opinião, foram identificados mais riscos que já estavam
contidos na taxonomia, riscos que foram adaptados da taxonomia ou
novos riscos que não estavam na taxonomia?

Q10

PT3

Poderia explicar o grau de importancia da taxonomia na
identificação de riscos que a própria taxonomia não referenciava.

Q11

TR3.1

Você acha que a taxonomia limitou a identificação dos riscos, pois
apenas os riscos contidos na taxonomia foram discutidos?

Q12

PT1

Q12.1

TR5.2

Q12-Sim A alta quantidade de riscos atrapalhou sua gestão?

TR4.1

Com a baixa quantidade de riscos, foi necessária a priorização
Q12-Não mesmo assim?

Q12.2
Q13
Q13.1

Q13.2

Continua

PT4

Foram identificados muitos riscos com ajuda da taxonomia?

Após a identificação de riscos, houve uma priorização de quais eram
os principais riscos?

PT4

Em projetos anteriores, havia essa priorização de riscos antes do
Q13-Sim início do projeto?

PT4

Você julga que a quantidade de riscos identificados com a ajuda da
taxonomia obrigaram essa priorização para tornar possivel a gestão
Q13-Sim de menos riscos?
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Q14

TR4.1

Q14.1

TR4.2

PT4/TR4.1/
Q141.1
TR4.2

Q14.2

Todos os riscos identificados foram tratados? (plano de respostas
elaborados e acompanhados?)
Q14-Não Nenhum risco identificados foi tratado?
Q14.1Não

Quais riscos foram tratados e quais não? Qual critério utilizado para
que um riscos fosse tratado?

Foram elaborados planos de resposta aos riscos (todos ou alguns
Q14 Qualquer deles) antes do início do projeto?

Q15

PT4.3
PT5 /
TR5.1

Q15.1

PT5

Q15.1.1

PT5

Q16

TR5.2

Q17

PT6

Q18

PT6/TR6.1

Q19

PT7

Q20

PT7/TR7.3

Q21

TR7.3

O escopo do projeto foi modificado devido aos riscos identificados?
Novas estórias foram adicionadas ao projeto devido aos riscos
identificados?

Q22

TR7.3

Novos procedimentos ou atividades foram adicionadas ao projeto
devidos aos riscos identificados?

TR7.1

Nenhuma decisão importante para o início do projeto foi tomada
com base nos riscos identificados com auxilio da taxonomia?

Q23

Os riscos identificados foram compartilhados?
Os riscos identificados te ajudaram a ter informações relevantes
Q15 -Sim sobre o projeto?
Q15.1 Sim

Que tipo de informações?
A quantidade de riscos compartilhados atrapalhou na tomada de
decisões?
O simples fato de existir uma atividade de identificação de riscos fez
com que a equipe passasse a se preocupar mais com riscos no
projeto?
Mesmo antes dos riscos serem compartilhados, os participantes da
dinamica discutiram com outros membros da equipe sobre alguns
dos riscos identificados durante as sessões de identificação de
riscos?
Como os riscos identificados impactaram o projeto a iniciar?

Q24

TR7.2

Q25

TR7.4

Q50

PT7 /
TR7.3

Algum processo empresarial impediu a tomada de decisão no início
do projeto? (Ex.: Processo de contratação executado por outra área)
As atividades de identificação de riscos ocorreram antes do início do
projeto?
Após início do desenvolvimento
Novos itens foram adicionados ao product backlog (escopo a ser
desenvolvido pelo projeto) devido aos riscos identificados pelo
MIRISCRUM?

Q51

PT7 /
TR7.3

Novas atividades, recorrentes ou não, foram adicionadas ao projeto
devido aos riscos identificados pelo MIRISCRUM?

Continua
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Continuação

Q52

PT7

Q53

TR4.3 /
TR1.2

Q54

TR1.2

Q54.1

TR1.2

As atividades de riscos afetaram a priorização dos itens do product
backlog (escopo a ser desenvolvido pelo projeto) e do sprint backlog
(escopo a ser desenvolvido na próxima iteração)?
Foram executadas atividades relacionadas a riscos após início do
desenvolvimento?
Houve identificação de novos riscos durante o desenvolvimento do
projeto?
Q54 Sim

Você julga que a aplicação da taxonomia ajudou a criar uma cultura
de gestão de riscos na equipe?
Houve elaboração de planos de respostas aos riscos antes ou
durante o desenvolvimento do projeto?
Houve monitoramento de riscos durante o desenvolvimento do
projeto?

Q55

TR4.3

Q56

TR4.3

Q57

PT7

Q58

TR4.3

Q58.1

PT7

Q58 Sim

Q58.2

PT7

Q58 Sim

Q58.3

PT8

Q58 Sim

Q59

TR8.1

Q60

TR8.2

Que outras atividades relacionadas a riscos foram realizadas durante
o desenvolvimento do projeto?
Os riscos foram gerenciados dentro das atividades preconizadas pelo
SCRUM?
Quais atividades foram utilizadas para realização do gerenciamento
de riscos?
Quais novas atividades foram inseridas ao SCRUM para realização do
gerenciamento de riscos?
As novas atividades feriram os principais conceitos de agilidade do
processo SCRUM?
A aplicação da taxonomia gerou maior burocracia durante o
desenvolvimento do projeto? Se sim,por que?
Na sua opinião, as atividades de identificação de riscos
descaracterizaram os principais conceitos ágeis e SCRUM? Se sim,
por que?
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APÊNDICE D – COLETA DE DADOS
Este apêndice apresenta o mapeamento das questões das entrevistas com o
planejamento do estudo de caso e a consolidação do resultado das entrevistas.
Figura 37 – Relação entre questões de pesquisas, proposições técnicas, teorias rivais e
questões

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Tabela 40 – Respostas de P1M
Destaque 1

Destaque 2

Destaque 3

Destaque 4

Q1

Respost
a
Não

Discutia Riscos

Sem Foco

Estava na
Cabeça

Alta
probabilida
de de
passar

Q1.1

Não

Riscos altos eram
discutidos
pontualmente

Sem critério
para
classificar
riscos

Q1.2

Não

Q1.3

Não

Riscos altos eram
discutidos
pontualmente

Q2

Não

Ficava na Cabeça

Sem critério
para
classificar
riscos
Sorte alguém
lembrar

Q2.1

N/A

Q3

Não

Q4

Excel

Q4.1

Sim

Q5

Sim

Q5.1

Não

Q6

Sim

Similares

Q7

Sim

Q8

Sim

Q9

Similares

Aumentou com a
taxonomia
Quando tem ferramenta
para ajudar, facilita
Ajudou a descobrir
novos riscos

Q10

Important
e

Ajudou

Direcionamen
to

Descobrir
novos
riscos

Q11

Não

Q12

Não

Primeiro jogou as
ideias
Nada exacerbado

Continua

Discutia-se riscos

Quantificar
não dá

Em uma reunião

Ajudou a
descobrir
novos riscos
Identificado +
riscos

Organizou as
ideias

Dentro da
Normalidade
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Conclusão

Q12.1

Respost
a
Não

Destaque 1

Destaque 2

Q12.2

N/A

Q13

Sim

Q13.1

Não

Que eu participei, não

Q13.2

Não

Tem que priorizar de qq
jeito

Q14

Não

Priorizou alguns

Outros foram
descartados

Q14.1
Q141.
1

N/A
Impacto
Projeto

Aquele que impacta
projeto

Q14.2

Sim

Antes do kick-off

Pois um norte
(direcionadore
s)
Já haviam
reuniões de
definições

Q15

Sim

Q15.1

Sim

Com certeza

Q15.1.
1
Q16

Sim

Falta de participação
de afiliados

Q17

Sim

Q18

Não tem como deixar
de lado

Não
Não é tão
simples assim

Sim

Destravou botão na
cabeça da galera
Nas reuniões de equipe

Q19

Não sabe

Projeto tão no início

Não consegue
identificar
ainda

Q20
Q21

Não
Não

Por enquanto não

Q22

Sim

Envolvimento afiliadas

Q23

Sim

Participação das
afiliadas

Q24

Não

Q25

Sim

Duas dinâmicas
(identificação+Priorizaç
ão)
Fonte: Elaborado pelo Autor

Identificado
oportunidades
p/ o projeto

Destaque 3

Destaque 4
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Tabela 41 – Respostas de P2C

Q1

Respost
a
Não

Q1.1

N/A

Q1.2

N/A

Q1.3

N/A

Q2

Sim

Em reunião
de Status

Materiais
de Status,
Power Point

Q2.1

Sim

Apenas breve
descrição

Q3

Sim

Difícil de
medir

Q4

Sim

Excel

Muitas
informaçõe
s apenas
nas
discussões
Riscos a
entrega e
não
execução
Apresentaç
ões

Q4.1

Não

Foco
problemas do
time

Mais
informal
nas
retrospectiv
as

Q5

Sim

Q5.1

Não

Agora
aumentou

Q6

Sim

Comparou a
projeto
semelhantes
Trouxe
insights

Q7

Sim

Continua

Destaque 1

Destaque 2

Destaque 3

Destaque 4

Discussão
Informal

Delegado
ao
fornecedor

Empresa
cliente
apartada do
risco

Cultura que
não
compartilha
va

Informado e
não
gerenciado

Não sabia
as ações
atacadas
por cada
risco

Um ou dois é
muito

Risco
gerava
exposição à
equipe
Principalme
nte riscos
internos à
equipe

Muitas coisas
do dia a dia
não eram
catalogados
como risco

Exemplo de
como
insights
ocorreram
Cultura em
saber que
aquilo é um
risco

Nem todos
riscos
compartilhad
os para não
expor equipe

Destaque
5
Implícito
na
contrataçã
o, não se
preocupav
a
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Continuação
Respost
a
Sim

Destaque 1

Destaque 2

Q9

Adaptaçõ
es

Insights

Q10

Relevant
e

Nivelamento
entre pessoas

Q11

Não

.. Mas
depende de
escolher as
pessoas
certas para a
dinâmica

Raros que
saíram da
taxonomia
Muitas
pessoas
que não
trabalhava
m juntos
antes
No meu
grupo, as
pessoas
foram além

Q12
Q12.1

Sim
Não

Q12.2

N/A

Q13

Sim

Q13.1

Não

Q13.2

Não, foi
natural

Q14

Não

Q14.1
Q141.
1

N/A
Maior
Impacto

Q14.2

Alguns

Q8

Continuação

Priorizar e
atacar

Olhar
otimista não
atrapalha

Destaque 3

Direcionou o
pessoal para
o mesmo
objetivo

Determinand
o escolher
pessoas
corretas para
a dinâmica

Tem gestor
que prefere
não expor os
riscos a
corporação

Não participei
mas houve
Eram poucos
Muitas ideias
do que
poderia ser
ajustado
Não formal
para todos

Integração
entre áreas

Engajamento
das pessoas

Mas muitos
são
tratados
naturalment
e
Transparên
cia a riscos
que
impactava
várias
áreas
Contrataçã
o das
pessoas

Discussão de
riscos com
Agile coach

Destaque 4

Destaque
5
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Continua

Q15
Q15.1

Respost
a
Sim
Sim

Destaque 1

Destaque 2

Está falando
mais de
afiliadas por
ser um risco
Ex: Afiliadas

Como
afiliadas
vão utilizar
o sistema?

Não só
equipe de
desenvolvime
nto, mas
todos
usuários
Rennan já
sabia do risco
de afiliadas

Todos na
mesma
página

Q15.1
.1
Q16

Ex:

Q17

Sim

Q18

Sim

Q19

Sim

Entrega de
MVP

Q20

Não

Apenas a
visão de
escopo

Q21

Sim

Q22

Sim

Durante o
refinamento,
surgem
estórias
devido a
riscos
Muito mais
refinamento

Q23

Não

Destaque 3

Destaque 4

Destaque
5

Alinhamento

Evitou
retrabalho

Mais
planejame
nto antes

Não

Continuação

Algumas
foram

Pessoas da
Paulista
que não
participara
m da
dinâmica
falavam
sobre risco
Sinergia
entre áreas

Afiliadas
surgiu
como ator
após riscos

Era menor
e mais
visão TI
Envolvimen
to de
pessoas a
mais desde
a primeira
sprint

Apenas o
detalhamento
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Conclusão

Q24

Respost
a
Sim

Q25

Sim

Destaque 1

Destaque 2

Destaque 3

Mas impediu
de
compartilhar
todos os
riscos

Muito
alinhament
o politico

Desejo de
fazer
desenvolvim
ento in-house
e não
comprar,
mas política
impede

Destaque 4

Destaque
5

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 42 – Respostas de P3W
Resposta

Destaque 1

Q1

Não

Após contratar
fornecedor, após
início do projeto

Q1.1
Q1.2
Q1.3
Q2

N/A
N/A
Sim
Sim

Q2.1

Sim

Q3

Não

Q4

Sim

Q4.1
Q5

Sim
Sim

Q5.1

Não

Q6

Similar

Q7

Sim

Continua

Destaque 2

Word

Risco, Origem,
problemas/impactos,
oportunidades
mitigação (se
tivesse)
Durante - 3 a 6 que
eram gerenciados
TFS, Controle
Durante
pessoal.
sessões em
documentação
Word
Muito

Não se limitou aos
itens
Perguntas
orientavam a áreas
que ajudava outros
insights

Ex.: Riscos
causados pelo
time ser novo

Destaque 3

Destaque 4
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Continuação
Resposta

Destaque 1

Destaque 2

Destaque 3

Questões de
vaidade de
grupo
O material,
por ser
abrangente,
deixa o time
confortável

Reflexão
sobre um
tema

Realmente qtde alta

Sessões para
discutir quais
riscos seriam
tratados em
tempo de
projeto

Ajudaram a
refletir sobre
todos os
riscos

Definido quais
seriam
tratados
durante o
projeto

Q8

Sim

Q9

Adaptados Parcela menor de
risco sem vinculo

Q10

Sim

Riscos sobre time
no projeto

Q11

Não

Dificilmente o time
discute de forma tão
abrangente como a
taxonomia

Q12
Q12.1

Sim
Não

Q12.2

N/A

Q13

Sim

Elencou-se por
temas

Q13.1

Não

Q13.2

Sim

Sempre em tempo
de projeto
Senão, seria
impossível fazer a
gestão

Q14

Não

Q14.1

N/A

Q141.1

Sim

Possibilidade de
acontecer
(probabilidade)

Q14.2

Não

Apenas priorizados

Continua

Todos eleitos para
projetos tem plano
de ação e são
acompanhados

Mesmo
limpando as
redundância,
seria difícil
tratar todos
Apenas os
priorizados

Vinculados a
cultura e
pessoas

Impacto
consideração
alto

Destaque 4

Identificou
riscos
redundantes
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Continuação
Resposta

Destaque 1

Destaque 2

Q15

Sim

Para o time que
participou das
sessões

Q15.1

Sim

Ex: Dificuldades
culturais por áreas
diferentes
Questões culturais

Em tempo de
kick-off para
todos (riscos
priorizados)
Reflexões
sobre esses
temas
Projeto iniciou
com ações
claras para
diminuir esse
tipo de
problema

Q15.1.1 Sim

Q16

Não

Q17

Sim

Q18

Sim

Riscos técnicos
discutidos pelos
times técnicos

Ex: Time novo

Q19

>

Projeto começou
com agenda para
resolver problemas
geográficos

Envolvimento
de todos

Q20

Não

Q21

Ainda não

Q22

Sim

Fóruns específicos

plano de
comunicação

gestão da
mudança

Q23

N/A

Q24

não

Q25

sim

Q50

Ainda não

Não chegou ainda
em estórias que são
impactados pelos
riscos

Risco: solução
distribuída
para todas as
afiliadas

Houve
mudança,
mas não
chegou no
detalhamento

Continua

Pois o que foi
elegido (priorizado)
era o que fazia
sentido para todos
Potencial para criar
a cultura

Destaque 3

Hoje confia-se
muito na sorte

Destaque 4

na medida
que essas
atividades
forem
repetidas
para outros
projetos
Adotaram
postura não
relacionadas
ao projeto
Comunicação Necessário
agressiva
controlar
para não
perder
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Conclusão
Resposta

Destaque 1

Q51

Sim

Planning com
embaixadores de
todas as áreas

Q52

Sim

envolvimento em 2
projetos
concorrentes

Q53

Sim

atividades de
aferição

Q54

Sim

riscos associados a
agenda da empresa
durante o
desenvolvimento

Q54.1

Sim

Q55

Sim

Q56

Sim

Q57

Sim

Q58

Sim

Q58.1

Sim

Daily / Planning
técnica,
retrospectiva

Q58.2

Sim

Comitê de
embaixadores

Q58.3

Não

Q59

Não

Q60

Não

na própria
identificação já foi
discutido o plano de
resposta
Riscos distribuídos
para diferentes
owner

Tratamento pontual
de alguns riscos

Ágil abrangente
quanto a conceitos
e traz alguma
flexibilidade

Fonte: Elaborado pelo Autor

Destaque 2

Destaque 3

problema de
replanejada
agenda devido as estórias
a copa e
eleição

Os riscos do
PO foram
tratados pra
mim, não
tenho certeza
dos outros
Participação
do PO da
planning
técnica

Daquilo que é
primário, não
houve
nenhum
impacto

Destaque 4
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Tabela 43 – Respostas de P4S
Q1

Resposta
Não

Q1.1

Não

Q1.3

Sim

Q2

Não

Destaque 1

Destaque 2

Destaque 3

Várias frentes,
como usuários
e times de
usuários

Com o time,
expandiu mais

Taxonomia
visibilidade, não
apenas a
equipe de
tecnologia

Trouxe uma
visão de riscos
como um todo,
de todas as
frentes

Nunca via nada
explicito de riscos
em projetos
anteriores

Q2.1
Q3

Não

Não tinha

Q4

Sim

TFS, Clarity
(atualizado
semanalmente)

Q4.1

Sim

Q5

Sim

Q5.1

Não

Q6

Sim

Q7

Sim

Q8

Sim

Q9

Idêntico /
Adaptado

Q10

Depende do
ponto de vista

Negócio: mais
adaptado
Time: mais
idêntico
Importante Já tem noção de
riscos do que nos
convém

Q11

Não

Q12

Sim

Q12.1

Não

Q12.2

N/A

Continua

Com certeza

Muitos riscos

Destaque 4
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Continuação
Resposta

Destaque 1

Destaque 2

Destaque 3

Precisou isolar
e priorizar

Destaque 4

Q13

Sim

Q13.1

Não

Q13.2

Sim

Pelo volume, teria
sim que priorizar

Q14

Não

Todos os
priorizados foram
tratados

Não teria como
acompanhar,
foram + de 100,
se não me
engano
Os principais
estamos
acompanhamos

Q14.1

Não

Q141.1

Sim

Riscos para
entrega do
projeto como um
todo

Parte de
comunicação
com todas as
frentes

Priorizarmos o
que poderia
impactar a
entrega

Visando um
projeto que
faça parte do
dia a dia dos
usuários

Q14.2

Sim

Todos os planos
antes

Q15

Sim

Os priorizados

Q15.1

Sim

Com os riscos,
pensamos em
como fazer
diferente
Localização

Processo
manual, cada
um segue de
uma forma

Conversa com
várias pessoas
para tratar

Governança
e
comunicação

Q15.1.1

Analisamos
todos, criamos
algo para tratálos, mas os
priorizados são
acompanhados

Q16

Não

Como priorizou,
ficou bem claro

Q17

Sim

Hoje temos um
painel que mostra
os riscos

Associa as
atividades a
seus riscos

Time novo:
identificou no
início e está no
painel

Q18

Sim

Informalmente

Time não
chegou junto

Foi sendo
compartilhado
com a chegada
de cada
membro

Continua
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Continuação
Resposta
Q19

Q20

Não

Q21

Sim

Q22

Sim

Q23

Não

Q24

Não

Q25

Sim

Q50

Sim

Q51

Não

Q52

Não

Q53

Sim

Q54

Sim

Q54.1

Sim

Continua

Destaque 1

Destaque 2

Time novo,
precisando
conhecer assunto
complexo

Curva de
aprendizado e
um
desempenho
menor do que o
esperado

Workshop ao
time para
entender a forma
de trabalho
Comitê de
embaixadores

Sessões para
conhecimento
do negócio

Comitê de
embaixadores

Tomada de
decisão, que
pode impactar o
refinamento

Impactos da
copa, o que
pode alterar os
refinamentos

Foi analisado
devido a alguns
riscos, mas
decidiu-se não
alterar. Caso da
copa
Por falta de
desenvolvedor de
front-end, foi
contratado uma
agencia para
ajudar layout
Interface gráfica e
experiência do
usuário
Na equipe como
um todos e não
só no projeto

Pontual: com a
entrega do
sprint 1, foi
visto que o
resultado não
foi o esperado

Destaque 3

Destaque 4
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Conclusão
Resposta

Destaque 1

Destaque 2

Q55

Sim

Sim, contratação
da agencia para
design

Q56

Sim

No TFS e quadro
de
acompanhamento
do sprint

Q57

Sim

Pontuais

Q58

Sim

Com isso, os
riscos são
atualizadas

Q58.1

Sim

Daily - Identifica
se existe risco no
desenvolvimento
de alguma estória
Daily

Q58.2

Não

Q58.3

Não

Por enquanto,
tudo sobre
controle

Existe um
ponto de
atenção a
monitorar

Q59

Não

Q60

Não

Destaque 3

Destaque 4

Criação de tags
para sinalizar o
riscos de cada
estória

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 44 – Respostas de P5F
Resposta

Destaque 1

Q1

Sim

Grooming
para prever
riscos

Q1.1

Não

Não utilizavam
o resultado

Continua

Destaque 2

Destaque 3

Destaque 4
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Continuação
Resposta

Destaque 1

Destaque 2

Destaque 3

Q1.2

Sim

Checklist de
negócio e
técnico

Atrapalhava pois
tinham itens que
não
necessariamente
eram tratados no
momento

Não se
aplicava ao
início do
projeto

Q1.3

Não

Com
identificação

Q2

Sim

Project e Jira

Q2.1

Sim

Progressão e
tempo da
atividade

Q3

Sim

Eram altas,
em torno de
15 a 25

Muitos riscos de
integrações, mas
integrava mesmo
assim (sabia do
risco mas nada
era feito

Q4

Sim

No board com
pesos

Se tem em outros
locais, eu não
acompanhei

Q4.1

Sim

Q5

Não

Achei que foi
menor

a qualidade foi um
pouco melhor
devido a
considerar riscos
que prejudicam o
projeto

Q5.1

N/A

Q6

Muito
similar

Q7

Sim

Principalmente Sem a dinâmica,
na parte dos
não teria a visão
usuários
da área usuária

Q8

Sim

Com certeza

Continua

Q13: Antes
da
priorização,
ficava bem
parecido

Destaque 4

Q13: Antes,
não se tinha
priorização
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Continuação
Resposta

Destaque 1

Destaque 2

Q9

Novas

Mais coisas
novas que não
estavam lá

Q10

Muito
importante

Q11

Não

Habilitar uma
estória para
entrar na
sprint
Abriu espaço
para discutir
riscos que não
estavam na
taxonomia

Pessoal teve
insights e
lembraram de
coisas que não
estavam lá
Risco de falhar o
sprint se isso não
for considerado

Q12
Q12.1

Sim
Não

Q12.2

N/A

Q13

Sim

Q13.1

Não

Q13.2

Sim

É a grande
sacada

Q14

Sim

Acredito que
sim

Q14.1
Q141.1

N/A
Sim

Q14.2

Não

Continua

Pelo contrário,
vai melhorar
pois qdo o
projeto iniciar,
vai estar com
menor risco

Classificação
de qual risco
poderia barrar
o projeto

Feature: qual
o risco e
impacto e
estuda qual
seu habilitador
Não na minha
squad

Se fosse
priorizado em
projetos
anteriores, talvez
poderiam ser
tratados de
maneira efetiva
Os não
priorizados estão
em uma fila

Destaque 3

Destaque 4

187

Continuação

Q15
Q15.1

Resposta

Destaque 1

Sim
Sim

Board

Q15.1.1

Destaque 2

Comunicação
entre itens da
arquitetura

Escalabilidade
entre cloud e data
center interno

Estória só pode ir
para o sprint se
não tiver
impedimentos

Maturidade
melhorando,
não está
bom ainda
mas está
evoluindo

Importante a
interação entre as
áreas

EM outros
projetos,
não se
falava com
os usuários

Bons
insights

Q16

Não

Q17

Sim

Passou a ter
uma visão
melhor de
planejamento
qto as estórias

Q18

Sim

Q19

Sim

Q20

Não

Q21

Não tenho
a visão

Q22

Sim

SCRUM
Master
frisando a
importância
em envolver
outras áreas
Antes de
formar o time
do projeto,
procurou-se
refinar melhor
o escopo
Tempo de
projeto
apertado
Controle do
SCRUM
Master e PO
Mais reuniões
e
envolvimento
das áreas

Q23

Não

Pelo contrario

Caso do
refinamento

Q24

Sim

Problema da
comunicação
do barramento
com a cloud

Acesso a
ferramenta para
novo funcionário

Q25

Não

Na minha
squad não

Continua

Destaque 3

Destaque 4

Precisa-se
saber a
visão dos
usuários,
senão não
funcionava
ao entregar
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Conclusão
Resposta

Destaque 1

Destaque 2

Q50

Sim

Melhor
refinamento

faz com que
estórias entre
80% capazes de
serem
desenvolvidas

Q51

Sim

Se algo falha,
volta ao sprint

Q52

Sim

Priorização de
releases

Q53

Sim

Q54

Sim

Refinamento
ajuda
identificar
riscos de não
conclusão das
estórias
Muitos riscos
de integração

Q54.1

Sim

Saber que
precisa
mapear riscos
para o projeto
fluir com maior
tranquilidade

Q55

Não

Plano de
resposta bem
definido não

Mensagens slack
com status, board
com
impedimentos

Q56

Sim

Spike

Q57

Sim

Não vincular
nomes com as
tarefas

Se algo não for
feito até o final do
dia, levanta-se a
bandeira
Qualquer um pode
trabalhar nela

Q58

Sim

Q58.1

Continua

Posiciona em
vermelho a
atividade no
board

Destaque 3

Riscos de atraso
de terceiros fez
com que mudasse
a priorização

Daily no início do
dia e spike no final
do dia para um
item com risco

Plano
efetivo não
está
desenhado

Evita risco
por não
prender
uma tarefa
a uma
pessoa

Destaque 4
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Conclusão
Resposta

Destaque 1

Destaque 2

Q58.2

Sim

Spike

board para
acompanhamento:
mostra as
atividades em
risco

Q58.3

Não

Q59

Não

Q60

Não

<Entendeu
atividade
como tarefas
de uma
estória>
Trouxe uma
visão de
refinamento
Complemento

Destaque 3

Destaque 4

Puxar na planning
o que pode ser
executado

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 45 – Respostas de P6B
Destaque 1

Destaque 2

Destaque 3

Destaque 4

Q1

Resposta
Sim

Q1.1

Sim

70% dos casos

criação de
infraestrutura

segurança

Apenas
riscos
técnicos,
sem negócio

Q1.2

Sim

Oriundo do setor
bancário

lista de riscos
comuns dentro
da empresa

Lista do
complience
da empresa

Q2

Sim

Uma ferramenta
para controlar

Q2.1

Sim

Principalmente
impacto

Q4

Sim

Ferramenta da
empresa não

Q4.1

Não

Lista não
priorizada

Q5

Sim

Devido a cultura

Continua

Excel

Cultura no
projeto mais
forte que em
projetos
anteriores

190

Continuação
Resposta

Destaque 1

Destaque 2

Q12
Q12.1

Sim
Não

Como são só
identificados,
não

Q13

Não

Bastante
Dificultaria de
fossem
avaliados
diariamente
Apenas a lista

Q13.1

Sim

Q141.1

Não

Q15
Q15.1

Sim
Sim

Q50

Sim

Q51

Não

Q52

Sim

Impacto das
configurações
do public IP

Q53

Sim

Tem virado
pratica rediscutir
possíveis riscos
e novos

Q54

Sim

Q54.1

N/A

Q55

Sim

Q56

Sim

Aleatoriamente

Q57

Sim

Discussões
pontuais

Q58

Não

Q58.1

N/A

Continua

Aqui não tem
um parâmetro
claro
Importante para
outros projetos
Configuração de
acesso a banco
de dados

Ocorre
aleatoriamente

Destaque 3

Destaque 4

191

Conclusão
Resposta
Q58.2

N/A

Q58.3

Não

Q59

Não

Q60

Não

Destaque 1

Destaque 2

Mitigar riscos e
entregar algo
com qualidade
não fere o
processo
Burocracia para
configurar e
implantar
versões
Conseguir
encaixar dentro
do processo

Diretiva é
entregar valor
ao cliente

Fonte: Elaborado pelo Autor

Destaque 3

Destaque 4

