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RESUMO 

Todo projeto está sujeito a acontecimentos inesperados, que podem 

influenciar o projeto negativamente ou positivamente. Quando falamos sobre 

projetos de sistemas de informações, este apresenta uma forte exposição a 

riscos, geralmente apresentam um grande número de incertezas, principalmente 

quando se trata de projetos inovadores.  

Em projetos de sistemas de informações é cada vez mais comum o uso 

de metodologias ágeis, onde a interação com o cliente é mais frequente, assim 

como as entregas e flexibilidade na definição do escopo, seja de forma 

homogênea ou híbrida, fundindo com metodologias tradicionais.  

Um problema encontrado ao utilizar metodologia ágil é a falta de um 

processo de gerenciamento de risco explícita, o que leva a alta exposição desses 

projetos aos riscos, sendo assim, um dos principais fatores de desvio de custo e 

prazo e até mesmo fracasso do projeto. 

Este estudo analisou as ferramentas e métodos existentes na literatura, 

além de uma pesquisa de campo, a fim de avaliar o cenário atual nas empresas 

de desenvolvimento de sistemas de informações geográficas da região, além de 

avaliar as melhores ações para tratar os riscos, em quais momentos gerenciá-

los e também quais os principais riscos. 

Como resultado, esse estudo propõe um processo de gerenciamento de 

riscos para projetos que utilizam metodologia híbrida com escopo aberto e banco 

de horas. 

Palavras chave: Gerenciamento de risco, Scrum, metodologia ágil, sistemas de 

informação, metodologia hibrida.  

  



ABSTRACT 

 

Every project is subject to unexpected events that can influence the project 

negativily or positivily. When we talk about information systems projects, this one 

has a high exposure to riscs, the mostly shows a high number of uncertainties, 

mainly when is about innovation projects. 

In information systems projects is increasingly commom the use of agile 

methodology, where the interaction with the customer is more often, just like the 

deliveries and the flexibility on the scope definition, that can be using 

homogeneous or hibrid methodology, merging with traditionals methodology.  

A problem founded when using agile methodology is the lack of an explicit 

risk management process, which leads to high exposure of these projects to the 

risks, then become the main factor to cost and time deviation and even can lead 

to the failure of the project. 

This study analyzed existing tools and methods in the literature, as well as 

field research in order to check the current situation in geographic information 

systems development companies in the region, and to evaluate the best actions 

to deal with the risks, which moment manage them and also what are the main 

risks. 

As a result, this study suggests a process of risk management for projects 

that use hybrid methodology with open scope and bank of hours. 

Key words: Risk Management, Scrum, agile, information system, hybrid 

methodology   
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INTRODUÇÃO 

As empresas vêm passando por um processo de transformação, 

organizando-se para poder dar respostas eficazes e ágeis aos problemas, 

principalmente para aqueles que se referem à competitividade e posicionamento 

no mercado. Essas respostas constituem um conjunto de ações e atividades, 

que resultam na capacidade da empresa em aproveitar as oportunidades, 

inclusive aumentar a capacidade de agir rapidamente, respeitando os limites de 

custo, tempo e especificações. Para tal, investir em técnicas e ferramentas de 

gerenciamento de projetos é fundamental (CARVALHO, 2009). 

Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado exclusivo. Sua natureza temporária indica um início e um 

término definidos. O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido 

atingidos ou quando concluir-se que esses objetivos não serão ou não poderão 

ser atingidos e o projeto for encerrado, ou quando o mesmo não for mais 

necessário (PMI, p. 11, 2008). 

Segundo o PMI (2008, p.12), o gerenciamento de projetos é a aplicação 

de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, 

a fim de atender aos seus requisitos. Logo, para se obter sucesso no projeto é 

essencial que o mesmo seja devidamente gerenciado.  

Porém, a aplicação de metodologias tradicionais exige, muitas vezes, 

demasiada burocracia e processos que impedem a agilidade e flexibilidade do 

projeto, por exemplo, o PMBOK, na qual cita 42 processos divididos em 5 fases 

(CRUZ,2013).  

Devido à necessidade de entrega de valor ao cliente de forma mais 

interativa e possibilidade de flexibilidade no produto, em fevereiro de 2001, foi 

lançado o Manifesto Ágil para desenvolvimento de Software, onde se destacou 

a utilização de metodologias ágeis para o desenvolvimento de softwares, 

voltados para uma maior colaboração com o cliente, assim como os envolvidos 

e que pudessem responder rapidamente às mudanças. 
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Uma das metodologias ágeis, e que é objeto deste trabalho, é o Scrum. 

Trata-se um modelo ágil para gerenciamento de projetos que foi desenvolvido 

por Jeff Shuterland e seu time, e posteriormente foi realizado um 

desenvolvimento adicional por Scwaber e Beddle (PRESSMAN, 2006).  

Enquanto existe um grupo que defende a utilização de metodologia ágil, 

principalmente na área de tecnologia, e outro grupo que defende que o uso de 

metodologias tradicionais funciona para qualquer projeto, além de ser mais 

seguro, existe um terceiro grupo no qual diz que os dois estão certos e ao mesmo 

tempo errado. Porque um ambiente de projeto vai além de um modelo padrão ou 

um conjunto de boas práticas, pode ser muito mais complexo. O gerente de 

projetos e sua equipe precisam usar a inteligência para enxergar o que é melhor 

em cada momento, que deve ser compartilhada (CRUZ, 2013). 

Seguindo esta terceira linha de que nenhuma metodologia está 

totalmente correta, métodos ágeis não são melhores que as tradicionais, ou vice-

versa. Sendo assim, o que se busca nessa visão é a união dos dois métodos 

para trazer mais força às equipes de gerenciamento de projeto e mostrar que a 

crença de que só um deles resolveria todos os problemas pode ser um grande 

risco (CRUZ, 2013). 

Portanto, em muitos projetos existe a necessidade de utilizar 

metodologias híbridas, mesclando, por exemplo, o Scrum com o PMBOK, para 

conseguir atingir os objetivos esperados. 

Por outro lado, todo projeto, independentemente do tamanho, envolve 

algum tipo de incerteza ou risco, essas incertezas podem ser relacionadas a 

diversos fatores, tais como perda de pessoal qualificado, utilização de novas 

tecnologias, mudanças inesperadas, mudanças organizacionais entre outros 

fatores (CAIXETA, p.23, 2015). 

Em uma pesquisa realizada pela Módulo (2006), 78% das empresas 

brasileiras realizam investimentos em análises de riscos em projetos de TI. 

Diante da pesquisa fica evidente que, se houver uma melhoria no gerenciamento 
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de riscos (identificação e tratamento adequado durante toda a execução do 

projeto), aumentam as chances de minimizar as causas de fracasso e aumentar 

o sucesso dos projetos (CAIXETA, 2015). 

No Gráfico 1 pode-se observar as principais causas de fracasso em 

projetos de TI segundo a pesquisa Archivald & Prado em 2006. 

Gráfico 1 Principais causas de fracasso em projetos de TI - Brasil-2006

 

Fonte: Pesquisa Archiibald & Prado 2006 

No Gráfico 2 pode-se observar as principais causas de fracasso em 

projetos de TI segundo a pesquisa Archivald & Prado em 2008. 
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Gráfico 2 Principais causas de fracasso em projetos de TI - Brasil-2008 

 

Fonte: Pesquisa Archiibald & Prado 2008 

Diante desses dados, é possível visualizar que o gerenciamento de riscos 

é de elevada importância para o sucesso do projeto. Porém, ao utilizar a 

metodologia Scrum, este não prevê o gerenciamento de riscos em nenhum 

momento do projeto. As ameaças são tratadas somente quando ocorre, 

tratando-as como impedimentos do projeto, podendo assim causar danos 

significativos para o projeto, e até mesmo seu fracasso.  

Dessa forma esse estudo aprofundou-se a fim de resolver o problema 

da ausência de gestão de riscos nos projetos que utilizam de metodologias ágeis 

como base para o gerenciamento de projetos.  

Esse estudo focou-se no caso da Empresa X, situada no Vale do 

Paraíba, que atua com projetos de desenvolvimento de softwares de 

informações geográficas. Entre os seus projetos existem os que utilizam de 

contratos de banco de horas e escopo aberto. Nestes, são utilizados metodologia 

híbrida com Scrum e PMBOK a fim de satisfazer as necessidades do projeto. 

Nesses projetos analisou-se que a ausência da gestão de riscos de forma 

interativa e eficaz trouxe danos que poderiam ser evitados, caso houvesse um 
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esforço maior para a identificação de riscos e se houvesse um controle e 

tratamento para os mesmos.  

Dessa forma, o desenvolvimento desse estudo teve como objetivo 

identificar os processos e ferramentas, já existentes na literatura relacionados à 

gestão de riscos em modelos ágeis, para o desenvolvimento de um processo de 

gerenciamento de risco dento de uma metodologia híbrida utilizando Scrum e 

PMBOK.  

As seguintes perguntas de pesquisas deram o desenvolvimento do 

projeto: 

• Por que os projetos de desenvolvimento de sistemas de 

informações geográficas, para o caso estudado, não 

implementam o gerenciamento de riscos?   

• É possível a elaboração de um processo de gerenciamento de 

riscos, que se enquadre em uma metodologia hibrida, com a 

utilização das ferramentas e processos existentes?  

Alguns pontos foram levantados como possíveis hipóteses para as 

questões anteriores:  

• Não existe uma gestão de riscos bem definida no nível correto 

que possa ser aplicada na metodologia híbrida adotada nos 

projetos de desenvolvimento de sistemas de informações 

geográficas da empresa estudada, com o tipo de contrato de 

banco de horas e com escopo aberto.   

• Existem processos, práticas e ferramentas de gestão de riscos, já 

conhecidas para metodologias que utilizam do ágil, assim como 

métodos de metodologias tradicionais, que com pequenos 

ajustes, podem se enquadrar em um processo de gerenciamento 

de riscos. 
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Para analisar esses problemas, primeiramente foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica, apresentada no Capitulo 1 desse estudo, onde é 

apresentado os principais conceitos de gerenciamento de riscos, metodologias 

ágeis e tradicionais e outras áreas de conhecimento que compuseram o 

desenvolvimento desse trabalho. 

No Capitulo 2, é apresentado a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa e a abordagem para o levantamento de dados 

realísticos das empresas estudadas. 

No Capitulo 3, serão exibidos e discutidos os resultados obtidos na 

pesquisa, analisando assim os métodos e conceitos que melhor se enquadrem 

em um cenário ágil. A partir desse resultado, e do levantamento bibliográfico, no 

final do capitulo, será elaborada uma proposta de um processo de 

gerenciamento de risco que se enquadre no modelo de projeto estudado. 

No fim deste trabalho serão exibidas as conclusões obtidas, analisando 

os resultados alcançados e validando as hipóteses propostas. 
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1  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo é apresentada a fundamentação teórica do trabalho, 

fornecendo uma introdução à sistemas de informações geográficas, que é o 

ramo das empresas estudadas, assim como as principais tecnologias utilizadas 

e os principais conhecimentos necessários sobre SCRUM e metodologias ágeis. 

Posteriormente é apresentado os conceitos de gerenciamento de riscos 

como é feita a sua abordagem em cada metodologia. São detalhados os 

processos, ferramentas e eventos de gerenciamento de riscos que contribuíram 

para esse trabalho, usando como fonte de informação a pesquisa bibliográfica.  

1.1 Desenvolvimento de Sistemas de Informações Geográficas  

Tudo o que as pessoas vivenciam, acontece em algum lugar, em um 

espaço geográfico. Todos esses espaços e objetos que estão, de alguma forma, 

geograficamente alocados, podem ser representados digitalmente através de 

mapas, e assim possuindo também suas características e atributos. Podemos 

dizer assim que tudo ao nosso redor pode ser representado em um mapa. 

1.1.1 Introdução ao GIS 

Também conhecido como GIS (Geographic Information System) os 

sistemas de informações geográficas estão cada vez mais presentes no dia a 

dia. Com o avanço tecnológico, utilizamos desses sistemas no cotidiano, seja 

para localizar lugares, economizar tempo ao calcular uma rota, até o seu uso 

mais complexo, por exemplo: preservação ambiental, segurança pública, 

telecomunicações, e muitas outras áreas.  

O autor DeMers (2009) lista alguns exemplos de como o uso do GIS 

pode ser útil no dia a dia das pessoas:  

• Um cientista ambiental pode transpor a vegetação de um mapa 

para uma visualização 3D da topografia para que ele possa 

visualizar a relação entre a elevação e a vegetação.  
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• Um corretor de imóveis pode colocar um mapa que exibe seis 

casas com o valor médio de preço. Clicando em cada casa, o 

corretor pode também obter informações, fotos digitais, e até 

mesmo um tour virtual pela casa para ajudar o cliente decidir a 

qual visitar.  

• Em um encontro na câmara municipal, um planejador urbano 

deseja demonstrar onde a cidade está crescendo, então ele utiliza 

uma serie de mapas da cidade demonstrado como uma curta 

animação. 

• Em um parque nacional, clientes podem utilizar uma interface de 

usuário especial para localizar partes do parque non mapa, e 

então o software leva eles para um voo virtual exibindo as 

características através de uma perspectiva de um voo de asa 

delta.  

A utilização do GIS vai muito além desses exemplos citados acima. Para 

que tal tecnologia possa acontecer é necessário uma série de estudos 

mesclando os conhecimentos geográficos e as tecnologias contidas em sistemas 

de informações.  

1.1.2 Tecnologias utilizadas 

Dentre os softwares disponíveis para trabalhar com tal tecnologia, 

destaca-se o pacote de softwares ArcGIS, da empresa norte americana ESRI. 

Essa é líder mundial no ramo de geotecnologia, com esse software o usuário 

tem a capacidade de criação, manipulação, análise e diversas operações como 

dados geográficos. A empresa disponibiliza softwares que atendem a cada 

particularidade, que em conjunto constrói um ambiente totalmente funcional para 

o trabalho com informações geográficas, nos quais serão descritos abaixo: 

• ArcGIS for Desktop 

o ArcMap: Principal software da companhia, permite criar 

mapas, editar dados espaciais e realizar processos de 
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geoprocessamento. Permite a criação de mapas e diversas 

funções para transformar dados em informações valiosas.  

o ArcCatalog: Aplicação para auxiliar o usuário a criar, 

organizar e gerenciar todo o seu conteúdo ArcGIS. 

• ArcGIS for Server: A partir do momento que você tem um 

conteúdo geográfico em mãos, surge a necessidade de 

compartilhar esse conteúdo de alguma maneira com os usuários. 

O ArcGIS for Server permite que você compartilhe todo seu 

conteúdo geográfico, como mapas, geodatabase, address locator, 

entre outras ferramentas. Para isso é necessário a publicação 

desses recursos no ArcGIS for Server, e então as aplicações 

interagem com esses recursos. Uma das maiores vantagens é que 

o dado fica centralizado em uma única base, permitindo assim o 

acesso aos dados sempre atualizados, o gerenciamento 

multiusuário, e manutenção desses dados através da Web (ESRI, 

[200?] ). 

• ArcGIS Online: Ferramenta online que permite a criação de mapas 

e o compartilhamento de informações a nível organizacional.  

• ArcGIS Web API’s: Interface para programação de aplicativos 

Web que permite a criação de sistemas online que utilizam de 

ferramentas para interação com dados geográficos. Dentre as Web 

API fornecidas pela ESRI, a mais utilizada e mais completa em 

requisitos técnicos ressalta-se a API for Javascript. Com essa API 

pode-se construir portais WEB de informações geográficas 

completo e performático, além da compatibilidade com diversos 

browsers, sistemas operacionais e inclusive nos permite a 

construção de portais adaptáveis para dispositivos móveis.  

• JAVASCRIPT: Javascript é juma linguagem de programação, 

designada a programação para Web. Antigamente páginas Web 

eram compostas apenas por páginas estáticas em HTML, com a 

navegação somente através da transição dessas páginas. Diante 

da necessidade de incluir um dinamismo na experiência do usuário 

na navegação em páginas da internet, a empresa Netscape criou 

a linguagem Javascript para tornar as páginas executadas em seu 
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navegador assim mais dinâmica, logo outros navegadores 

incorporaram a interpretação dessa linguagem, se tornando hoje a 

linguagem Web mais utilizada, podendo ser utilizada inclusive para 

o desenvolvimento de aplicativos moveis e programas Desktop. 

(SILVA, 2015) 

• SQL Server: É um sistema gerenciador de banco de dados, 

desenvolvido pela Microsoft, um dos mais utilizados no mercado. 

Sua principal função armazenar e recuperar dados solicitados por 

outras aplicações (DIGICAD, 2014). 

• ORACLE: Assim como o SQL Server, é um sistema gerenciador 

de banco de dados, foi um dos primeiros a implementar o modelo 

de banco de dados relacional, muito utilizado em soluções robustas 

e multi-plataformas. Subdivide-se em diversas versões para 

atender a determinada demanda de implementação, desde o Lite, 

que é designado para dispositivos moveis onde fica armazenado 

parcialmente no dispositivo, até a versão Enterprise, o mais robusto 

com um alto nível de funcionalidades designados à segurança e 

performance.  

1.2 SCRUM 

Para uma discussão sobre a metodologia SCRUM, primeiramente, é 

necessário falar sobre o movimento Ágil. Este é um movimento para 

desenvolvimento de software, onde implica que dentro deste desenvolvimento, 

e mais do que os processos, documentação, contratos e planos, os indivíduos e 

interações entres eles são os principais fatores de sucesso em um projeto. Assim 

são definidos como os valores ágeis: Indivíduos, interação, Software em 

funcionamento, interação com o cliente e respostas a mudanças.  

Segundo BECK et al, que elaboraram o manifesto ágil, foi elaborado o 

seguinte manifesto para o desenvolvimento de software: 
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“Estamos descobrindo maneiras melhores de 

desenvolver software fazendo-o nós mesmos e 

ajudando outros a fazê-lo. Por meio deste trabalho, 

passamos a valorizar: Indivíduos e interações mais 

que processos e ferramentas; Software em 

funcionamento mais que documentação abrangente; 

Colaboração com o cliente mais que negociação de 

contratos; Responder à mudanças mais que seguir um 

plano Ou seja, mesmo havendo valor aos itens à direita, 

valorizamos maios os itens à esquerda” (BECK, et al 

2001). 

A partir desse manifesto foram surgindo as metodologias ágeis para 

desenvolvimento de software. 

O SCRUM vem sendo utilizado desde a década de 90 para o 

desenvolvimento de produtos. Ele vai além de um processo ou técnicas apenas 

para desenvolver software, é um framework no qual você pode aplicar vários 

processos e técnica. O papel do SCRUM é fazer transparecer a eficácia relativa 

de sua prática de desenvolvimento, para que assim você possa melhorá-las, 

proporcionando um framework no qual produtos complexos possam ser 

desenvolvidos (SHWABER; SUTHERLAND, 2010). 

O SCRUM emprega uma abordagem iterativa e incremental, podendo 

assim otimizar a previsibilidade e controlar os riscos imediatos. SHWABER e 

SHUTERLAND (2010) defendem em suas obras que esse tipo de processo 

empírico se sustentam em três pilares descritos a seguir:  

• Transparência: garante que os aspectos do processo que afetam o 

resultado devem ser visíveis para aqueles que gerenciam os resultados. 

Não somente esses aspectos devem ser transparentes, mas também o 

que está acontecendo deve ser conhecido. Isso é, quando alguém que 

inspeciona um processo acreditar que algo está pronto, isto deve ser 

equivalente à definição de pronto utilizada (SHWABER; SUTHERLAND, 

2010). 
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• Inspeção: os aspectos do processo devem ser inspecionados 

frequentemente o bastante para que variações inaceitáveis possam ser 

detectadas. A frequência de inspeção deve considerar que o processo 

pode ser modificado pelo próprio ato de inspeção (SHWABER; 

SUTHERLAND, 2010). 

• Adaptação: se o inspetor determinar durante a inspeção que um ou mais 

aspectos do processo está fora dos limites aceitáveis, e o produto 

resultado será inaceitável, o inspetor deve ajustar o processo ou o 

material sendo processado. O ajuste deve ser feito o mais rápido possível 

para minimizar futuros desvios (SHWABER; SUTHERLAND, 2010). 

1.2.1 Equipe Scrum 

O framework consiste em um conjunto de definições do time Scrum e 

suas responsabilidades associadas, de eventos e artefatos. O time do Scrum é 

composto por três papéis descritos abaixo:  

• ScrumMaster: esse é o responsável por garantir que o time esteja 

aderindo a todos os valores do Scrum, às práticas e às regras. Ajuda o 

time e a organização a adotarem o Scrum, Ele também educa o time 

treinando-o e levando-o a ser mais produtivo e a desenvolver produtos de 

melhor qualidade. Ele ajuda o time liderando-o e ensinando a ser mais 

produtivo e serem auto gerenciáveis. Responsável também por remover 

os impedimentos que possa interferir os objetivos do projeto. Apesar de 

tudo, ele não deve gerenciar o time, pois este deve ser auto gerenciável 

(SHWABER; SUTHERLAND, 2010).  

• Product Owner (PO): é a única pessoa responsável por gerenciar o 

Product Backlog e garantir o valor do trabalho desenvolvido pelo Time, 

além de garantir que o Product Backlog esteja visível a todos, assim todos 

têm conhecimento sobre os itens que tem a prioridade mais alta e assim 

saber em qual trabalhar.  Resumidamente o PO é o dono do produto, ele 

deve representar o cliente dentro do projeto, ou ser o próprio cliente. Deve 

possuir conhecimento no negócio do produto e entregar o valor ao cliente, 

além de garantir que todo o Time compreenda o produto e entregue os 
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requisitos agregando valor ao produto e ao cliente (SHWABER; 

SUTHERLAND, 2010). 

• Time: é composto por desenvolvedores responsáveis por transformar os 

requisitos em funcionalidades que possam ser entregues ao cliente. O 

Time deve ser auto gerenciáveis e ser interdisciplinares, possuindo 

conhecimento necessário para criar um incremento no trabalho. Cada 

integrante pode ter um conhecimento especializado, porem o mais 

importante é pegar qualquer requisito e transformá-lo em produto 

(SHWABER; SUTHERLAND, 2010). 

1.2.2 Artefatos 

• Product Backlog: é o principal artefato do Scrum, ele é os requisitos do 

produto a ser entregue, assim como toda explicação devida para o time 

entender os requisitos, produzir as funcionalidades de acordo com as 

expectativas do cliente e, por fim, entregar o produto. Resumidamente, é 

uma lista com todas características, funções, tecnologias, melhorias e 

correções que completam a versão futura do produto a ser entregue, 

podemos dizer também como se fosse uma lista de atividades a serem 

feitas (SHWABER; SUTHERLAND, 2010). 

1.2.3 Eventos 

Os eventos do Scrum, também conhecidos como Time Boxed, são 

eventos com duração fixa, além de uma definição mais explicita do trabalho que 

deve ser feito. Resumidamente os eventos devem cumprir um determinado 

tempo e tem um trabalho a ser realizado nesse tempo, é imprescindível que seja 

realizado o trabalho proposto.  

• Planejamento do Sprint: nesse evento é onde todo o planejamento da 

iteração é realizado. É um evento time-boxed, e leva geralmente 8 horas. 

Neste evento o Time Scrum deve definir o que será feito, como será feito, 

e deve caber no tempo proposto para a Sprint (SHWABER; 

SUTHERLAND, 2010). 
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• Reunião diária: O Time deve se encontrar diariamente para uma reunião 

de quinze minutos no máximo. A ideia é que ocorra no mesmo horário e 

no mesmo local durante a Sprint e que tenha como objetivo principal que 

cada membro do Time explique brevemente:  

• O que ele realizou desde a última reunião diária 

• O que ele vai realizar até a próxima reunião diária. 

• Quais obstáculos estão em seu caminho.  

O objetivo das perguntas é para que fique alinhado o que foi realizado até 

o momento e o que será realizado, que poderá agregar valor aos trabalhos 

dos outros membros, assim como também identificar impedimentos que 

possam prejudicar a Sprint (SHWABER; SUTHERLAND, 2010).  

• Revisão do Sprint: A revisão dos Sprint também é conhecida como a 

apresentação do Sprint. Tem como objetivo tudo o que foi desenvolvido 

durante o Sprint e a revisão do Product Owner, ou do cliente em todos os 

itens concluídos pelo Time. Essa fase antecede à fase de planejamento 

de Sprint, assim o time discute durante essa fase quais foram os 

impedimentos encontrados e como resolveram, também há uma 

discussão sobre o que pode ser desenvolvido e melhorado na próxima 

iteração (SHWABER; SUTHERLAND, 2010). 

• Retrospectiva do Sprint: O objetivo dessa reunião, de aproximadamente 

3 horas de duração, tem como objetivo a realização de uma retrospectiva 

sobre como ocorreu a execução da última Sprint, levando em 

consideração as pessoas, as relações entre elas, os processos e as 

ferramentas utilizadas. Tem como objetivo analisar principalmente os três 

seguintes pontos: 

• As principais atividades que correram bem e devem ser mantidas 

para o próximo Sprint.  

• As principais atividades que poder ser ainda melhoradas e serem 

mais positivos na próxima Sprint.  

• As principais atividades que devem ser retirados da próxima 

Sprint.  
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No final da cerimônia o time deve ter em mãos as medidas de melhorias 

factíveis que foram identificadas e poderão ser implementadas na próxima 

Sprint (SHWABER; SUTHERLAND, 2010).  

1.2.4 Ciclo de vida do Scrum 

O ciclo de vida em um projeto rodado com a utilização de SCRUM é 

ditado pelas Sprints do projeto. Cada Sprint tem o seu próprio ciclo de vida onde 

tem seu início, execução e fim. É possível verificar, na Figura 01, o ciclo de vida 

do Scrum e todas suas cerimonias e artefatos (CRUZ, 2013). 

Figura 01 Ciclo de vida SCRUM 

Fonte: Autor 

1.3 Metodologias Híbridas 

Modelos Híbridos são a combinação de princípios, praticas, técnicas e 

ferramentas de diferentes abordagens em um processo sistemático que visa a 

adequar a gestão para o contexto de negócio e tipo especifico de projetos. Tem 

como objetivo maximizar o desempenho do projeto e produto, proporcionar um 

equilíbrio entre previsibilidade e flexibilidade, reduzir os riscos e aumentar a 



30 
 

inovação, para entregar melhores resultados de negócio e valor agregado para 

o cliente (CONFORTO, et al 2015). 

As abordagens de gerenciamentos de projetos tradicional e as 

abordagens ágeis são consideradas muitas vezes antagônicas, vistas muitas 

vezes como caminhos opostos. Porém, existem diversas propostas de práticas 

oriundas das duas abordagens, inclusive de acordo com o tipo de projeto essa 

prática se mostra muito mais vantajosa do que a implementação de alguma 

prática homogênea, essa prática é denominada como gestão hibrida de projetos.  

Do lado das metodologias ágeis existe uma abordagem que é indicada 

para projetos de inovação, onde o entendimento do negócio e o contato com o 

cliente é fundamental e constante, e reques equipes pequenas. Do lado das 

metodologias tradicionais, baseadas nos padrões de projetos, temos uma 

abordagem indicada para quando as interfaces do projeto são complexas, e 

podem levar uma dificuldade maior na absorção das necessidades do cliente. 

Tendo isso encontramos um impasse tendo em vista que projetos de inovação 

muitas vezes envolvem um alto nível de complexidade e também podem incluir 

muitos stakeholders, então o gerente de projetos necessita sempre optar pelas 

melhores práticas em ambas as abordagens para obter sucesso no projeto.  

Tendo essas definições e a identificação da necessidade de uma 

metodologia hibrida para projetos que tem como características o tipo de contrato 

como banco de horas e o escopo aberto, é necessário a utilização de uma 

metodologia que melhor se enquadre no cenário. Assim utilizando as áreas de 

conhecimento definidas no PMBOK é possível ter um planejamento adequado 

para o projeto que garanta a execução e cumprimento do mesmo, e utilizando o 

SCRUM durante a execução é possível obter a agilidade necessária para tratar 

o escopo aberto e a interferência do cliente durante a execução.  

Assim, o indicado é a execução das áreas de conhecimento essenciais 

do PMBOK, delegando a responsabilidade da execução, o controle de escopo e 

de comunicação às práticas conhecidas no SCRUM.  
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Na Figura 3, são exibidos os processos previstos para cada fase do 

projeto como previsto no ciclo de vida do PMBOK: 

Figura 02 Processos previstos no grupo de processos PMBOK utilizando metodologia híbrida. 

 
Fonte: Autor 

Em sua obra, CRUZ (2013) comenta a importância da realização de 

algumas atividades formais, mesmo em um ambiente ágil, principalmente para 

registrar passagens importantes do projeto, como a oficialização de seu início, 

também conhecido como TAP (Termo de abertura de projeto).  

“A maioria dos médios e grandes clientes aceitam 

bem a implantação de metodologias ágeis, mas não abrem 

mão de processos contidos no gerenciamento tradicional, 

principalmente no que diz respeito a formalizações, 

controles de alto nível para visão da gerencia sênior, 

incluindo alternativas para garantir legalmente que certas 

ações sejam realizadas e outras não. Por isso precisamos 

do apoio de boas práticas e modelos mais tradicionais como 

o Guia PMBOK” (Cruz, 2013, p.63). 

A Figura 04, demonstra de acordo com sua classificação na legenda, em 

que etapa do ciclo de vida do projeto com SCRUM e PMBOK o fluxo se encontra. 
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Figura 03 Ciclo de vida SCRUM 

Fonte: Autor 

1.4 Gerenciamento de riscos 

Risco é o efeito acumulado das chances de ocorrências incertas que vão 

afetar negativamente os objetivos do projeto (GASNIER,2003). 

Segundo YEGI (2014) um risco é um evento incerto que poderá impactar 

qual caminho deverá ser seguido. Riscos são eventos que atualmente não lhe 

afeta, eles ainda não aconteceram. Uma veze que este risco acontece, ele se 

torna um problema potencial. 

Todos os projetos estão expostos a diversos riscos, muitas vezes 

desconhecidos pelo gerente e até mesmo pela equipe, tendo o seu 

conhecimento no momento em que o mesmo ocorre. Esses riscos 

desconhecidos são muitas vezes os causadores de fracasso em um projeto. 

Esses riscos estão fortemente relacionados quanto à exposição do projeto à 

eventos negativos, externos e internos, que de alguma forma acarretar em 

alguma consequência ao projeto.  
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Existem riscos internos e externos, sendo que os internos estão sob o 

domínio da empresa e os externos não estão sob o controle do gerente. Os 

riscos podem ser da empresa, pessoais, de tecnologias, de custos, de 

estimativas, de ferramentas, de fatores externos e de escopo, como por exemplo 

a variação cambial, novas leis, greves, novos impostos, condições climáticas, 

sobre esses não existem ações a serem tomadas com uma efetividade real 

(TERRIBILI FILHO, 2011, p. 113). 

Ao falar de projetos deve-se considerar os riscos, estão fortemente 

relacionados, e essa relação é totalmente explicita se considerarmos que cada 

projeto é singular e único, podem existir diversos fatores e incertezas 

desconhecidas, que poderão causar ameaças ou ganhos ao projeto. Diante 

dessa singularidade de cada projeto, expomos os projetos a um grau de 

incerteza e complexidade, que quanto maior o grau, maior o número de riscos 

associados ao projeto.  

A incerteza representa uma oportunidade de ganhar ou perder. Assim, é 

fundamental que os gerentes de projetos e seus patrocinadores compreendam 

que projetos são exercícios de riscos. É preciso que os stakeholders reconheçam 

que o risco sempre existirá, que é natural e intrínseco ao projeto. A gestão do 

risco, portanto, significa avaliar e enfrentar os riscos, “evitando o evitável”, 

“controlando o controlável” e “minimizando o imprevisível” (GASNIER,2003). 

1.4.1 Abordagem do Project Management Book of Knowledge 

O processo de gerenciamento dos riscos do projeto faz parte das nove 

áreas de conhecimento da gerencia de projetos do PMBOK e seu objetivo é 

aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto 

(PMI,2008).  

“O Conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos é a 
soma dos conhecimentos intrínsecos à profissão de 
gerenciamento de projetos. (...) O Conjunto de conhecimentos em 
gerenciamento de projetos completo inclui práticas tradicionais 
comprovadas e amplamente aplicadas, além de práticas 
inovadoras que estão surgindo na profissão, inclusive materiais 
publicados e não publicados. Como resultado disso, o Conjunto 
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de conhecimentos em gerenciamento de projetos está em 
constante evolução” (PMI, 2008). 

Segue uma breve descrição dos processos de gerenciamento de riscos 

segundo o PMI (2008):  

• Planejar o gerenciamento de riscos: definição de como 

conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos que serão 

executadas no projeto.  

• Identificar os riscos: determinação dos riscos que podem afetar 

o projeto e documentação de suas características.  

• Realizar a análise qualitativa dos riscos: priorização dos riscos 

para análise e das condições para priorizar seus efeitos nos 

objetivos do projeto.  

• Realizar a análise quantitativa dos riscos: avaliação da 

probabilidade de ocorrência e as consequências dos riscos e 

estimar as suas implicações nos objetivos do projeto. 

• Planejar as respostas aos riscos: desenvolvimento de 

procedimentos e técnicas para aumentar as oportunidades e 

reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.  

• Monitorar e controlar os riscos: implementação de planos de 

respostas aos riscos, monitorar riscos residuais, identificar novos 

riscos, executar planos de redução de riscos e avaliar efeitos 

através do ciclo de vida de projeto. 

Pode-se observar, no Anexo A, todos os processos de gerenciamento de 

riscos previstos pelo PMBOK, indicando quais artefatos de entrada, quais 

ferramentas a serem utilizadas e quais artefatos de saída são previstos pelo 

processo. 

1.4.2 Riscos segundo a abordagem do SCRUM  

No SCRUM os riscos não são tratados e controlados de forma planejada 

como proposto nas abordagens mais tradicionais, nesse caso são tratadas de 

forma interativa durante a execução do projeto, geralmente são identificados 
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durante a reunião diária do Time e são registradas no quadro branco (ou 

Knaban), flipcharts e na lista de impedimentos (Impediment Backlog). Porém não 

existem práticas que facilitem a identificação, parâmetros e categorização de 

riscos que auxiliam no planejamento e no controle dos esforços no 

gerenciamento de riscos.  

MARÇAL et al. (2007) apresenta em seu estudo sugestões para que as 

práticas de gerenciamento de riscos possam ser compatíveis com o SCRUM, 

como por exemplo, planejamento, monitoramento e controle do projeto 

relacionado a riscos. Para que isso ocorra deve-se incluir as atividades para 

identificação análise, priorização, criação de planos de ação para tratar os 

prioritários, e realizar o monitoramento e controle dos riscos. Essas atividades 

citadas devem ser incluídas durante os eventos do SCRUM, conforme descrito 

a seguir por Marçal et al (2007). 

1. Identificar Riscos: a identificação dos riscos deve acontecer: 

durante a Sprint Planning, com foco nos itens do Product Backlog 

com maior valor de negócio durante as reuniões diárias como 

possíveis impedimentos para o projeto. A identificação dos riscos 

pode ser realizada através do método brainstorming. Para facilitar 

essa tarefa um checklist contendo fontes e categorias de riscos pode 

ser introduzido. Os riscos adicionados devem ser adicionados ao 

Impediment Backlog. 

2. Analisar Riscos: deve ser realizada durante a Sprint Planning e 

compreende etapas para determinar: (a) impacto (alto, médio e 

baixo); (b) probabilidade (alto, média e baixa); e (c) fator de exposição 

do risco, obtido através da multiplicação entre o impacto e a 

probabilidade. Alguns ajustes podem ocorrer no fator de exposição 

do risco de acordo com a necessidade do projeto a fim de tratar 

alguns aspectos em especifico. A análise dos riscos ajuda a 

estabelecer uma importância entre eles a fim de auxiliar na 

priorização dos riscos.  

3. Priorizar os Riscos: seguindo um princípio ágil, Preston e 

Pichler(2005) sugerem que os risco seja priorizado. Após a 
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priorização os riscos considerados mais urgentes devem ser 

gerenciados e mitigados na próxima Sprint,. Os demais ficam 

reservados, sendo que os mesmos devem ser reavaliados na 

próxima reunião de Sprint Planning, auxiliando na priorização e 

seleção dos itens de backlog que serão desenvolvidos na Sprint a 

seguir. 

4. Criar planos de ações: os planos de ações representam às ações 

que devem ser tomadas como respostas aos riscos, visando assim 

reduzir o fator de exposição do risco (probabilidade / impacto). Este 

plano deve ser criado durante a Sprint Planning, após do primeiro 

ciclo de identificação de riscos e em conjunto com a seleção de 

tarefas que serão executadas para implementar os itens do Sprint 

Backlog. Assim essas ações devem ser realizadas e monitoradas 

continuamente pela equipe durante a execução a reunião diária do 

Sprint. Durante a execução do Sprint, os riscos podem se transformar 

em problemas, e nestes casos, o risco passa a ser tratado como 

impedimento no Scrum. Planos de de ações de contingência, 

seguindo uma abordagem ágil, na Sprint Planning são elaborados 

apenas para os riscos priorizados e com alto fator de exposição. 

Estes riscos devem ser reavaliados à medida que se transformam em 

problemas, sendo tratados pelo ScrumMaster que é o responsável 

pela resolução de impedimentos.  

5. Monitorar continuamente os riscos: os riscos são monitorados 

diariamente, nas reuniões diárias, e também durante os 

planejamentos da Sprint, quando devem ser reavaliados com os 

demais riscos identificados. É importante observar que para 

garantirmos a agilidade, apenas alguns dos riscos devem ser 

monitorados a cada Sprint. Este subconjunto de riscos é composto 

pelos riscos que foram priorizados e que estão diretamente 

relacionados com os itens do Sprint Backlog.  
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1.4.3 Identificação de riscos 

A identificação de riscos é o principal processo dentro do gerenciamento 

de risco, através dele conseguimos uma análise do projeto e um levantamento 

de eventos e fatores que podem afetar, positiva ou negativamente, o projeto, e 

assim planejarmos a melhor maneira de trata-los e acompanharmos a sua 

ameaça ao projeto.  

Segundo o PMI (2008), identificar os riscos é um processo iterativo 

porque novos riscos podem surgir ou se tornar conhecidos durante o ciclo de 

vida do projeto. Cruz (2013) também defende que a identificação de riscos não 

deve acontecer apenas uma vez no projeto, e principalmente com uma 

metodologia ágil, esse processo deve ocorrer de forma interativa e novos riscos 

podem ser identificados durante todo o ciclo de vida do projeto.  

Deve envolver todas as partes interessadas e talvez até análise 

bibliográfica, pesquisas e conversas com aqueles que não estão envolvidos no 

projeto. No início pode-se optar por envolver apenas a equipe principal dos 

projetos, e depois envolvendo os demais membros da equipe, tornando-se assim 

o processo de identificação de riscos iterativo. Quando surgir o questionamento 

de quem deve ser envolvido na identificação de riscos, a melhor a reposta é 

todos! Cada integrante do projeto tem uma perspectiva diferente e podem 

apresentar ideias diferentes sobre oportunidades e ameaças (MULCAHY,2007, 

p. 390).  

Todos os stakeholders participam diretamente, ou indiretamente, da 

identificação dos riscos. Porém, o Time Scrum é o mais envolvido e o mais capaz 

de identificar esses riscos durante a execução do projeto. Uma vez que o Time 

identifica os riscos, os riscos devem ser registrados e posteriormente analisados 

e, se passível, criar ações para trata-los.  

1.4.4 Métodos para Identificação de riscos 

Existem diversos métodos e ferramentas para identificação de riscos em 

projetos, algumas tendo como entrada documentos do projeto atual, documentos 
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de lições aprendidas, estimativas, plano de gerenciamento de custos, premissas, 

entre outros. PMI (2008) apresenta algumas técnicas como brainstorm, técnica 

Delphi, análise de causa-raiz, comparação análoga, entrevistas, checklist, 

técnica de diagramação, avaliação de documentação, analise SWOT, e opinião 

especializada.  

Para induzir e facilitar o processo de identificação, Gasnier (2000) sugere 

que utilizemos alguns geradores de ideias a serem considerados, como os 

pontos sugeridos a seguir:  

• Avalie os riscos do escopo, qualidade, tempo, custo, recursos humanos, 

comunicação, aquisição e integração.  

• Avalie os riscos no ciclo de vida do projeto (inicialização, planejamento, 

execução, controle e encerramento), bem como da subsequente 

operação do produto ou serviço implementado.  

• Avalie a EAP e cronograma do projeto, principalmente as atividades e 

recursos que estiverem no caminho crítico.  

• Procure identificar as fraquezas e os pontos fracos.  

• Identifique as atividades onde serão requeridos recursos escassos ou 

limitados. 

• Identifique os recursos estratégicos, isto é, que são frequentemente 

concorridos entre os projetos.  

• Identifique atividades que são dependentes da conclusão de várias outras 

Preston e Pichler (2005) recomendam a identificação de áreas comuns 

nas quais os riscos ocorrem dentro de um projeto ágil, essas áreas podem 

diferenciar de acordo com o tipo de ambiente e podem ser menos pertinentes, 

mas podemos criar uma lista semelhante categorizando os riscos assim que eles 

ocorrem. Eles indicam as seguintes áreas no desenvolvimento de produtos de 

software:  

• Definição do produto 

o Falta de experiência do gerente do produto ao criar casos de 

uso. 
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o Requisitos de interface de usuário atualmente obscura. 

o Mercado regional não definido ainda.  

• Desenvolvimento 

o Problemas de tecnologia como comunicação remota, acesso a 

dados e framework de componentes.  

o Gerentes de produto localizado remotamente. 

o Alguns membros do time não alocado integralmente.  

o Problemas de comunicação devido a barreiras de linguagem.  

• Qualidade 

o Variações na aplicação de framework de testes unitários. 

o Fornecimento de funcionalidade compete com a entrega de alta 

qualidade. 

• Ambiente 

o Ferramentas de modelagem inadequadas para aplicar em 

práticas de engenharia de software ágil, como desenvolvimento 

orientado a testes.  

o Produção de software instável devido a diferenças entre 

ambiente de desenvolvimento e ambiente de produção.  

o Testes de hardware não disponíveis em tempo.  

• Vendas e distribuição 

o Lançamento do produto não definido ainda.  

o Ações de formação de equipe de vendas em aberto.  

o Documentação de usuário e serviço não traduzidos em todas 

linguagens alvos.  

Através dessa prática de identificação das áreas comuns de riscos, é 

gerado a EAR (Estrutura analítica de riscos), na qual permite auxiliar o Time a 

identificar e categorizar os riscos de acordo com as áreas apontadas como áreas 

potenciais de riscos. Segundo o PMI (2008) a estrutura analítica dos riscos é 

uma representação, organizada hierarquicamente, dos riscos identificados do 

projeto, ordenados por categoria e subcategoria de risco, que identifica as 

diversas áreas e causas de riscos potenciais.  
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Figura 04 EAR Segundo PMBOK 

 
Fonte: Autor adaptado de PMI (2008) 

Brainstorm  

O uso da técnica de brainstorm é muito comum em projetos, tem como 

objetivo obter uma lista completa dos riscos identificados durante a reunião. As 

ideias sobre os riscos do projeto são geradas de acordo com o decorrer da 

sessão, podendo ser de forma livre (com ideias fornecidas pelos participantes) 

ou estruturada (com a utilização de técnicas de entrevista em grupo). Essas 

ideias são discutidas e validadas entre os participantes, muitas vezes essas 

ideias dão anotadas em Post-it e discutidas, categorizadas e priorizadas em um 

quadro. É interessante nessa fase a inclusão de uma opinião de especialistas 

que não fazem parte do projeto, assim permite uma visão mais abrangente fora 

do projeto.  

Comparação análoga 

Esse método tem como base a comparação entre projetos, considera 

que nenhum projeto é totalmente novo. Consiste na identificação de projetos 

similares para a efetiva comparação entre as características determinadas. É um 
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método de aplicação simples, mas por apresentar uma subjetividade nas 

características determinadas, impõe uma necessidade de análise e interpretação 

mais apurada dos dados históricos no nível de detalhamento descritos 

(GUSMÃO; MOURA, 2005) 

Checklist 

Através de pesquisas e análises históricas é possível obter informações 

que facilitem na identificação dos riscos em projetos semelhantes, e assim criar 

uma lista de verificação visando identificar se aquele risco ameaça ao projeto. O 

nível mais baixo da EAR também pode ser utilizado como uma lista de 

verificação. Uma lista de verificação nunca será completa e deverá ser 

incorporada cada vez que um novo risco é identificado, e classificado como um 

risco comum em diversos projetos.    

As listas de verificação, são frequentemente usadas na identificação de 

riscos associados a um processo e para assegurar a concordância entre as 

atividades desenvolvidas e os procedimentos operacionais padronizados. 

Através da lista de verificação, diversos aspectos do sistema são analisados por 

comparação com uma lista de itens pré-estabelecidos, criada com base em 

processos e projetos similares, objetivando descobrir e documentar possíveis 

deficiências do sistema (GUSMÃO, 2007).  

Em sua pesquisa, CAIXETA (2015) apresenta um método de 

identificação de riscos ágil utilizando a lista de verificação. Sua proposta surgiu 

após o estudo nos diversos padrões de conhecimento e metodologias de 

gerenciamento de projeto, tanto de métodos “tradicionais” como métodos ágeis, 

e suscetivelmente o estudo do gerenciamento de riscos desses métodos. Além 

dos estudos bibliográficos, Caixeta realizou uma pesquisa de campo, pela qual 

foi possível conhecer a realidade de algumas empresas, pela qual foi possível 

observar, na prática, como estas empresas utilizam tanto métodos “tradicionais“ 

como métodos ágeis para o gerenciamento de projetos e riscos.  

A partir de então, foi elaborada uma proposta de método ágil para 

identificação de riscos em projetos de desenvolvimento de software, alinhando 
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os conhecimentos dos métodos “tradicionais” e dos métodos ágeis, conforme 

apresentado a seguir (CAIXETA, 2015, p. 125): 

Figura 05 Esquema de um método ágil de identificação de riscos. 

 

Fonte: Marcelo Caixeta (2015)  

A seguir serão demonstradas as etapas constantes da figura 07:  

1. Preparação inicial: nesta etapa é feito o levantamento das 

partes envolvidas no projeto e a seleção daquelas que irão 

participar deste processo de identificação de riscos; é onde se 

procura rever em qual fase o projeto se encontra; e, rever os 

objetivos do projeto e/ou fase em desenvolvimento. Se houver 

necessidade, deverá ser realizado um treinamento/preparo da 

equipe para identificação de riscos do projeto. Esse pode ser 

um curso, uma palestra ou apenas uma explicação sobre o 

método a ser utilizado para identificar riscos. A escolha do tipo 

de treinamento dependerá da experiência/conhecimento da 

equipe ou da natureza do projeto (CAIXETA, 2015, p. 126).  

2. Lista de fatores de riscos:  a proposta, nesta etapa, é utilizar 

uma lista de ricos definida antecipadamente. Caso a empresa 

não possua tal lista em sua base histórica de projeto, sugerimos 

começa pela lista sugerida nesse trabalho (CAIXETA, 2015, p. 

126).  



43 
 

3. Fatores de riscos selecionados: é nessa etapa que é feita a 

seleção dos fatores de riscos, a partir da lista de fatores de 

riscos citada acima, conforme a fase do ciclo de vida em que o 

projeto se encontra. Estes serão analisados pela equipe na fase 

seguinte (CAIXETA, 2015, p. 126).  

4. Novos fatores de riscos: Nesta etapa é necessário reunir com 

a equipe para verificar se os riscos selecionados na etapa 

anterior estão de acordo com a fase em que o projeto se 

encontra atualmente, conforme definido na etapa 1 deste 

método. Caso haja necessidade, a equipe identifica novos 

riscos, não para o projeto como um todo, e sim para a fase do 

projeto em análise (CAIXETA, 2015, p. 126).  

5. Atualização da lista de fatores de riscos: Nesta etapa, caso 

ocorra alguma modificação na lista de riscos proposta 

inicialmente ou a identificação de novos riscos para o projeto, 

deverá ser feita a atualização da lista e, consequentemente, dos 

riscos selecionados para a etapa 3. Isso se torna necessário 

para que a empresa tenha sempre uma lista de riscos 

atualizada (CAIXETA, 2015, p. 127).  

6. Lições aprendidas: Nesta etapa realizam-se os 

registros de lições aprendidas nas etapas anteriores. Tais lições 

consistem basicamente no registro de respostas e três 

perguntas bem simples: (a) o que foi bom e deve-se continuar 

utilizando; (B) o que não foi bom e não deve utilizar mais; e, (c) 

o que deve ser melhorado (CAIXETA, 2015, p. 127).  

1.4.5 Classificação de riscos 

Análise qualitativa 

O PMI (2008) define essa fase como sendo o processo de 

estabelecimento dos riscos prioritários dos projetos, tal prioridade é obtida 

através da análise do seu impacto e da probabilidade de sua ocorrência.  
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Após a identificação dos riscos, o GP junto com o time deve qualificar os 

riscos. Essa fase consiste na priorização que analisa as probabilidades e 

impactos de cada risco, considerando os efeitos potenciais como o principal fator 

da análise. Esta é a análise mais rápida e econômica para estabelecer a 

prioridade de respostas aos riscos (CRUZ, 2013). 

Ainda segundo CRUZ (2013), é importante que, ainda durante a reunião 

de planejamento, o Time discuta e identifique rapidamente a probabilidade e os 

impactos relacionados aos riscos já identificados. Então o ScrumMaster sairá da 

reunião com o material para montar uma matriz de probabilidade e impactos, 

oficializando as prioridades dos riscos. Essa priorização tem como objetivo 

principal a seleção de apenas os riscos que oferecem uma maior ameaça ao 

projeto, para que esses possam ser tratados e controlados.  

1.4.6 Respostas aos riscos 

Após a identificação e analise dos riscos, deve acontecer o planejamento 

das respostas aos riscos, esse processe busca antecipar problemas e prever 

como manter o projeto sob controle. Este processo tem como objetivo 

desenvolver opções e ações para reduzir as ameaças (riscos com impactos 

negativos) (CRUZ,2013). 

A respostas devem ser adequadas à relevância dos riscos, ser eficaz 

referente aos custos do projeto, ser realistas dentro do contexto do projeto, 

acordadas por todas as partes envolvidas e ter um responsável designado. Em 

geral é necessário selecionar a melhor resposta ao risco entre as opções 

possíveis (PMI, 2008, p.249).  

As estratégias de respostas visam tratar o risco forma mais adequada 

para o cada risco, dependendo de sua gravidade e do esforço para seu 

tratamento. As estratégias selecionadas para esse estudo são elimina, mitigar 

ou aceitar, além da estratégia de criação de contingência para aqueles riscos 

que não oferecem uma ameaça comprometedora ao projeto e que sua resposta 

só será executada sob determinadas condições.   
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• Eliminar: alterar o planejamento do projeto, ou da fase, para eliminar 

totalmente o risco, protegendo os objetivos do projeto deste risco eliminado 

(CRUZ, 2013, p.189). Por exemplo, mudar a tecnologia do projeto para uma 

mais madura, eliminando o risco de incertezas referente a uma tecnologia 

nova no mercado.  

• Mitigar: A mitigação significa a redução da probabilidade e/ou impacto dos 

eventos do risco para dentro de um limite aceitável no projeto. A mitigação é 

mais eficaz do que tentar reparar o dano depois do risco ter acontecido. Por 

exemplo, a criação de protótipo para reduzir o risco de implementação de um 

produto a parti de um modelo de bancada (PMI, 2008, p. 251). 

• Aceitar: essa estratégia ocorre quando a equipe decidiu não alterar o plano 

do projeto para lidar com o risco, essa decisão ocorre quando o risco tem 

uma baixa ou média probabilidade e impacto ou quando não é possível adotar 

nenhuma das outras estratégias. PMI (2008), cita duas formas de aceitação, 

a aceitação passiva e a aceitação ativa. Na aceitação passiva não é adotada 

nenhuma ação, somente a documentação da existência do risco. Na 

aceitação ativa é comum estabelecer uma contingencia de tempo ou custo 

para lidar com os riscos.  

Preston e Pichler (2005) recomendam a utilização da técnica de 

identificação do condutor do risco para que se prepare a resposta mais adequada 

para tratar eficientemente o risco, principalmente quando a ação é a mitigação 

do risco. O tratamento do risco é mais suscetível se investigarmos mais a fundo 

no risco e encontra os fatos no ambiente do projeto em que o risco se apoia. 

Devido ao fato de que riscos podem ser subjetivos, obter um acordo entre os 

membros sobre sua gravidade pode ser as vezes difícil, pois um membro pode 

considerar o risco desastroso e outro membro considerar o mesmo aceitável. 

Podemos obter esse acordo mais rápido se observarmos os fatos subjacentes. 

1.4.7 Controle de riscos 

Este é o processo final na gestão de riscos e tem como objetivo rastrear 

todos os riscos do projeto e assim, acompanhar se desenvolvimento durante o 

ciclo de vida do projeto. Neste processo é realizada a implementação de 
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respostas aos riscos, acompanhamento dos riscos, monitoramento dos riscos 

residuais, identificação de novos riscos e avaliação da eficácia do processo de 

risco (PMI, 2008, p.254).  

Esse processo se torna simples quando investimos tempo suficiente na 

identificação e avaliação do risco. Mas é fundamental que que o debate sobre 

os riscos seja pauta de todas reuniões de acompanhamento, principalmente 

porque prepara a equipe para respostas efetivas. Nesse momento serão 

encontrados novos riscos e novas respostas, assim como riscos já conhecidos 

poderão ser reavaliados em virtude de qualquer alteração (GASNIER, 2003, p. 

115). 

O processo de monitoramento e controle, neste momento, está 

destacado ao final das reuniões de revisa e retrospectiva, pois geralmente 

nessas reuniões são identificados novos riscos ou existe alteração na situação 

de riscos já registrados (CRUZ, 2013, p.307).  

Outras as finalidades do processo de controle e monitoramento 

podemos determinar se:  

• As premissas do projeto continuam validas 

• Houve modificação ou possibilidade de desativação de algum 

risco. 

• Políticas e procedimentos do gerenciamento de riscos estão 

sendo seguidos. 

• As reservas para contingências ou cronograma devem ser 

modificadas conforme a atualização dos riscos.  

• Novos riscos foram identificados.  

• Ocorreram sintomas de riscos.  

Outras ações que poderão ser realizadas para monitorar e controlar os riscos 

são: 
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• Análise da variação e tendências: indicadores utilizados para medir o 

desempenho do projeto. Com os resultados obtidos em uma análise do 

valor agregado pode ser identificado um desvio potencial de custo para 

concluir o projeto (CRUZ, 2013, p.308) 

• Medição de desempenho técnico: utilizada para realizar uma 

comparação entre as realizações técnicas durante a execução do projeto, 

com o cronograma de realizações técnicas do plano de gerenciamento de 

projeto. O desvio, exibindo mais ou menos funcionalidades do que as 

planejadas em um marco do projeto, pode ajudar a prever o grau de 

sucesso da realização do escopo do projeto (CRUZ, 2013, p.308). 

• Análise de reservas: utilizada para verificar a quantidade restante das 

reservas para contingencias e a quantidade restante de risco, para 

determinar se a reserva restante é adequada ou necessita ser ajustada 

(CRUZ, 2013, p.308). 
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2 METODOLOGIA 

Nesse capítulo é apresentada a metodologia utilizada para a realização 

dessa pesquisa, como foi realizada a coleta de dados e detalhes da empresa 

foco desse estudo. 

O tipo da pesquisa a ser utilizado é definido pelo ambiente e 

características do estudo, as pesquisas podem ser exploratórias, descritiva e 

experimental ou casual, pode-se mesclar os tipos de pesquisa para melhor 

resultado e a classificação pode ser quantitativa ou qualitativa (CHAROUX, 

2004, p. 37). 

• Pesquisas exploratórias: estas pesquisas têm como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, e assim, torná-lo 

mais explícito ou constituir hipóteses para sua solução. Pode-se dizer 

que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de intuições. Na maioria dos casos, essas 

pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e (c) análise de exemplos que "estimulem a 

compreensão" (SELLTIZ, 1967, p. 63). 

2.1 Pesquisa e dados utilizados. 

A fim de atingir o objetivo desse trabalho, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica para identificar as práticas e processos já existentes para um projeto 

que utiliza metodologia ágil, ou que se enquadrem em um cenário ágil. Após o 

levantamento bibliográfico foi realizado entrevistas com funcionários de 

empresas do setor de desenvolvimento de sistemas de informações geográficas 

da região, através de um questionário online enviado para os participantes que 

aceitaram participar da pesquisa. Sendo assim esse trabalho se classifica como 

uma pesquisa exploratória. 

Pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, e assim, torná-lo mais explícito ou constituir 
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hipóteses para sua solução. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Na 

maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; 

(b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e (c) análise de exemplos que "estimulem a compreensão" 

(SELLTIZ, 1967, p. 63). 

Na pesquisa foram identificados os estudos e práticas existentes que 

enquadrem o gerenciamento de riscos dentro das metodologias ágeis, foram 

consideradas as práticas existentes em todas as fases do gerenciamento de 

riscos que se enquadrem na execução do Scrum, e também, aquelas que se 

aplicam no tipo de projeto abordado nessa pesquisa. Foram consideradas 

também nessa pesquisa os artefatos gerados por pesquisas de outros autores 

que auxiliam na identificação, qualificação e gerenciamento de respostas aos 

riscos.  

Foi realizado um levantamento, através de questionário online, sobre as 

práticas de gerenciamento de riscos em projetos ágeis em empresas de 

desenvolvimento de sistemas de informações geográficas na região, assim foi 

possível identificar qual a maior dificuldade dessas empresas e qual a melhor 

forma de aplicar o gerenciamento de risco, que satisfaça a necessidade desse 

tipo de empresa. Além disso, foram levantados nessa pesquisa os principais e 

mais comuns riscos informados pelos entrevistados. 

A pesquisa foi enviada para funcionários de 4 empresas de São José 

dos Campos, com o foco em desenvolvimento de sistemas de informações 

geográficas. Foi selecionado o público que trabalha principalmente com a área 

gerencial, porém, também participaram funcionários da área técnica e de análise 

de negócios. A pesquisa foi enviada para todos funcionários da área operacional 

da empresa X, e para gerentes das demais empresas, obtendo assim a resposta 

de 13 participantes. 

A partir dos resultados obtidos, foi proposto uma metodologia para 

gerenciamento de riscos para projetos que utilizam metodologias hibridas 



50 
 

mesclando o Scrum e PMBOK. Também foi considerado o tipo de projetos como 

banco de horas com o escopo aberto, pois foi a partir de resultados de execução 

desse tipo de projeto que foi identificada a necessidade de uma gestão de risco 

que sem encaixe no nível ágil do projeto.  

2.2 Empresa X 

Uma das empresas utilizadas nesse estudo, e utilizada como base 

central de apoio no tipo de projeto, é denomina nesse trabalho como empresa X. 

Tal empresa atua no mercado de desenvolvimento de software de sistemas de 

informações geográficas. Possui uma vasta experiência no mercado, onde 

fornece soluções robustas utilizando as melhores práticas do mercado, 

permitindo assim uma solução complexa que apoie o cliente na tomada de 

decisão e agrega valor às informações.  

A empresa X tem diversos clientes nas áreas de Utilities (distribuição de 

energia elétrica, saneamento e gás), Telecomunicações, Segurança Pública, 

Governo Estadual, Governo Federal, Governo Municipal, Agronegócio, 

Mineração, entre outros.  

Desde 2003 possui a certificação IS0 9001, certificação que garante que 

os processos necessários para o Sistema de Gestão de Qualidade são 

dinamicamente estabelecidos, implementados e mantidos. Garante também que 

todos os requisitos e necessidades dos clientes são atendidos conforme 

especificações e documentações durante o projeto. Devido à essa gestão da 

qualidade para atender aos requisitos da certificação, alguns processos 

estabelecidos pelo PMBOK devem ser implementados no projeto, sendo difícil a 

execução de um projeto utilizando puramente o Scrum. E nesse tipo de projetos, 

apesar de conter processos maduros, deixam de implementar a gestão de risco.  

2.3 Projetos de banco de horas 

É comum no mercado de TI o tipo de projeto denominado banco de 

horas, onde o cliente adquire uma determinada quantidade de horas de 

desenvolvimento de software da empresa e a consome durante a validade do 
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contrato de acordo com suas demandas. Essas horas são consumidas através 

de mão obra de desenvolvimento, análise de negócio e gerenciamento do 

projeto. Cada demanda é denominada como uma ordem de serviço, nas quais o 

cliente já tem a visibilidade de quais demandas serão executadas no decorrer do 

contrato.  

As demandas do contrato são previamente expostas no início do projeto, 

sendo passível assim de análise da equipe técnica, visando analisar a viabilidade 

técnica e, através de uma macro estimativa, verificar se é possível executar 

dentro do volume de horas e prazo do contrato. Após essa análise é definido 

uma estrutura analítica do projeto com a as demandas a serem executadas e um 

macro cronograma baseado na estimativa inicial. 

Cada demanda pode ser dividida em apenas um, ou mais Sprints, tendo 

o seu faturamento no encerramento da mesma junto com a homologação 

confirmada pelo cliente. Antes da inicialização de cada demanda é executada 

uma demanda isolada para o detalhamento dos requisitos junto ao cliente, onde 

são realizadas reuniões junto ao cliente a fim da compreensão das necessidades 

do cliente e a documentação detalhada dos requisitos. No final dessa fase de 

detalhamento de requisitos, após documentado, se obtém aprovação do cliente 

sobre os requisitos detalhados, podendo assim avançar para a próxima fase de 

execução. Após o detalhamento, é realizado o planejamento do Product Backlog. 

É executada uma estimativa detalhada, em cima das histórias definidas na fase 

interior, junto com a priorização das histórias, assim é definido o total de horas 

que a demanda consumirá, tornando de responsabilidade do GP o controle para 

que não tenha desvio de prazo e de custos.  

Após definidas a prioridade das histórias e suas estimativas são 

selecionadas as atividades a serem executadas dentro da próxima Sprint, assim 

consecutivamente, e interativamente, até a formulação do produto final. Após o 

final de todas as interações é realizada a homologação do produto junto com o 

cliente, visando a validação de que todos requisitos foram atendidos.  
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É apresentado, na Figura 5, um resumo do processo de execução de 

uma ordem de serviço dentro de um projeto de banco de horas: 

Figura 06 Processo de projeto de banco de horas 

 
Fonte: Autor 



53 
 

1) Inicialização da ordem de serviço: nesse momento é definido a demanda 

a ser executada na ordem de serviço 

2) Abrir ordem de serviço de levantamento de requisitos: é aberta uma ordem 

de serviço de duração de aproximadamente uma semana, e com 

faturamento a parte, para o levantamento de requisitos da demanda. 

3) Levantar e detalhar Requisitos: nesse momento o analista junto com o 

cliente define a nível detalhado todos requisitos desejados para a ordem 

de serviço 

4) Enviar para aprovação pelo cliente: Enviar o documento com os 

requisitos detalhados para o cliente. 

5) Requisitos aprovados? 

a. Reprovado 

i. Revisar os requisitos: revisar os requisitos de acordo com 
as observações apontadas pelo cliente. 

ii. Retornar à atividade 4 

b. Aprovado: Segue para a atividade 6. 

6) Revisar os requisitos: revisar os requisitos de acordo com as 

observações apontadas pelo cliente. 

7) Estimar detalhadamente os requisitos: realizar uma estimativa dos 

requisitos para determinar tempo e custo da ordem de serviço. 

8) Abrir ordem de serviço: formalizar abertura da ordem de serviço com o 

prazo e custo de acordo com a estimativa detalhada. 

9) Priorizar requisitos: priorizar os requisitos de acordo com sua 

importância e dependência. 

10) Selecionar requisitos para a iteração: selecionar os requisitos para 

serem entregues na iteração. 

11) Definir entrega: definir data de entrega e o escopo da entrega. 

12)  Implementar requisitos: Implementar os requisitos da iteração. 

13) Entregar e integrar produto: entregar e integrar a entrega atual com o 

restante do produto. 

14) Restam requisitos?: verificar se ainda restam requisitos da ordem de 

serviço para serem implementados. 

a.  Sim: Retorna para atividade 10. 

b. Não: Segue para a atividade 15. 
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15) Entregar produto: realizar o deploy do produto final em ambiente de 

produção do cliente. 

16)  Realizar homologação: realizar a homologação da entrega junto com o 

cliente, realizando os ajustes necessários. 

17) Faturar ordem de serviço: após homologação, realizar o faturamento da 

ordem de serviço. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O SCRUM por si próprio, não cita um processo formal de gerenciamento 

de riscos, mas é possível realizá-lo sem sacrificar a agilidade desta metodologia. 

Sendo assim, ele poder ser realizado de maneira orgânica ou evidente. 

Organicamente os riscos são identificados naturalmente, evidenciados nas 

reuniões diárias, planejamento de Sprint ou revisões. Evidentemente, basta 

incluir a realização desta atividade, explicitamente, na pauta de alguma 

cerimônia do Scrum. Independente do caso, após a identificação, é necessário 

realizar as atividades do processo (DALLORA, 2012).  

3.1 Resultados da pesquisa    

Nesse capitulo são demonstrados os resultados obtidos na pesquisa 

executada em quatro empresas de desenvolvimento de software da cidade de 

São José dos Campos, com foco em sistemas de informações geográficas. 

Foram 13 entrevistados no total, entre eles analistas desenvolvedores, analista 

de negócios, gerentes e diretores. Essa pesquisa teve como objetivo identificar 

a situação atual referente ao uso de metodologias ágeis, à utilização de 

gerenciamento de riscos e sobre a aceitação das respostas passiveis de 

sugestão nesse trabalho.  

O resultado da pesquisa pode ser conferido no Apêndice X. Os 

entrevistados que contribuíram para pesquisa são funcionários de 4 empresas 

da região, com cargo de gerente, analista de negócios, analista desenvolvedor 

e analista de testes.  

Pode-se observar nos resultados que a pesquisa foi direcionada 

principalmente aos profissionais da empresa X, com uma colaboração maior de 

cargos gerenciais. Outras empresas também aceitaram participar da pesquisa, 

designando um responsável com um cargo gerencial para responde-la.  

Quando questionados se utilizavam metodologias ágeis em seus 

projetos, 15,38% responderam que sim, e 84,62% responderam que utilizando 
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parcialmente, demonstrando assim que 100% dos entrevistados têm experiência 

com metodologias ágeis, sendo assim uma fonte consistente para esse trabalho.  

Gráfico 03 Pergunta 01 do questionário 
 
Utiliza metodologias ágeis em seus projetos? 

 
Fonte: Autor 

A questão 2 busca identificar quais os principais fatores de atrasos e 

desvios de custos nos projetos, os resultados encontrados são apresentados no 

Gráfico 06. 
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Gráfico 04 Pergunta 02 do questionário 
 
Dentro da execução do projeto utilizando metodologia ágil, qual o 
principal fator de atrasos e desvios de custos 

 
Fonte: Autor 

Pode-se observar que o não tratamento de risco está apenas entre os 

fatores de fracasso, sendo o escopo mal definido o grande ofensor aos projetos 

ágeis. Porém, na questão 3, quando questionados se têm experiência com 

projetos que falharam, ou atrasaram, devido a falha no gerenciamento de riscos, 

100% dos entrevistados responderam que sim. Embora não seja o maior ofensor 

aos projetos, todos os entrevistados vivenciaram projetos que falharam devido a 

riscos que foram identificados porem não tratados, mostrando assim o quão 

importante é o tratamento desses riscos dentro de um cenário ágil. 

No Gráfico 05, é exibido o resultado da questão 04, na qual busca validar 

a existência da gestão de risco atualmente nos projetos ágeis.  
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Gráfico 08 Pergunta 05 do questionário 
 
4)Em seus projetos ágeis é implementada a gestão de riscos? 

 
Fonte: Autor 

Pode-se observar acima que apenas uma minoria aplica alguma gestão 

de riscos de forma concreta em seus projetos. 

Na Tabela a seguir, é exibido o resultado da questão 05, na qual busca 

identificar qual o principal motivo da não implementação do gerenciamento de 

risco, guiando assim esse estudo para a validação das hipóteses, e um 

direcionamento para a elaboração do processo. 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Tabela 01 Pergunta 05 do questionário 
5) Se não, ou parcialmente, qual o principal motivo da não 

implementação? 

 Respostas Percentual 
A metodologia utilizada não considera o 

gerenciamento de riscos. 0 0,00% 
Não conhecimento de ferramentas e 

processos que se enquadrem dentro da 
metodologia ágil. 3 37,50% 

Considera dispensável dentro de um 
cenário ágil. 0 0,00% 

Prazo curto, não sendo viável o esforço 
para a utilização de um processo de 

gerenciamento de riscos 2 12,50% 
Não existe uma gestão de riscos bem 

definida no nível correto que se 
enquadre nos projetos 6 50,00% 

Total 10 100,00% 
Fonte: Autor 

Com o resultado acima, pode-se validar a importância da inclusão de um 

gerenciamento de riscos que se enquadre em projetos ágeis. O não 

conhecimento de processos ágeis, ou o não enquadramento dos existentes 

dentro de certos cenários, muitas vezes levam o gestor a dispensar a aplicação 

do gerenciamento de riscos.  

Na Tabela 08 é apresentado como os entrevistados aplicam a gestão de 

riscos em seus projetos ágeis. 

Tabela 08 Pergunta 06 do questionário 

6) Se sim, descreva como é aplicada nos seus projetos. 
É feita uma análise de riscos pela equipe e monitorada pelo GP 

Avaliamos o Risco inicialmente logo no Plano de Trabalho (uma espécie de 
Plano de Projeto) onde mapeamos os riscos, e ações para tratar o risco. Em 

cada Sprint Review, revisamos os riscos do projeto, portanto a cada 10 dias. 1 
vez por mês, o GP elabora o Status Report, onde aponta principalmente 
riscos e desvios do projeto e ações corretivas. Em alguns clientes, ainda 

temos reuniões semanais onde também acompanhamos os riscos. 
Fonte: Autor 

Na questão 7 do questionário, buscou-se validar a aplicação da gestão 

de risco nas reuniões diárias. O resultado obtido foi um total de 100% dos 

entrevistados consideram a reunião diária um marco importante para a aplicação 

da identificação de riscos, e se sentem confortáveis com isso.  
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Na questão 8 do questionário buscou-se validar a possibilidade, e 

aceitação dos entrevistados, do processo de identificação de riscos logo na 

inicialização do projeto. Pode-se observar que, a grande maioria dos 

entrevistados acreditam que é possível a identificação dos riscos na inicialização 

dos projetos, mesmo em um cenário de escopo aberto. Tornando-se assim viável 

a criação de uma fase de gestão de riscos no momento de inicialização do 

projeto. 

Gráfico 06 Pergunta 08 do questionário 
 
8). Em um projeto com o escopo aberto, você acredita que é possível 
identificar riscos na inicialização do projeto, sem conhecer totalmente o 
escopo? Considerando riscos associados ao ambiente, aos stakeholders, 
tipo de cliente, características do projeto e ao mínimo de escopo 
conhecido. 

 
Fonte: Autor 

No Gráfico 07, é exibido o resultado da questão 09, na qual busca validar 

a criação de uma Sprint para eliminação/mitigação dos riscos antes do início da 

execução do projeto, para assim eliminar incertezas ou criar provas de conceitos, 

a fim de validar a execução do planejado. 
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Gráfico 07 Pergunta 09 do questionário 
 
9). Seu cliente aceitaria a execução das atividades para 
mitigação/eliminação dos riscos antes do início da fase de execução do 
projeto? Ou seja, criar uma interação (Sprint) inicial para 
eliminação/mitigação dos riscos inicialmente identificados. 

 
Fonte: Autor 

Acima, é possível observar que a criação de uma Sprint inicial somente 

para a eliminação dos riscos da Sprint é parcialmente aceita pelos entrevistados. 

Sendo assim, o mais viável pode ser a execução das atividades no Sprint 

corrente da atividade a ele associada, variando de acordo com o projeto.  

No Gráfico 08, é exibido o resultado da questão 10, na qual busca validar 

a criação de um Sprint inicial para a eliminação dos riscos mais eminentes na 

fase atual. 
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Gráfico 08 Pergunta 10 do questionário 
 
10). Você acha importante a mitigação ou eliminação desses riscos acima 
antes do início da execução do projeto? Se sim, qual o grau de 
importância? 

 
Fonte: Autor 

Acima, pode-se validar a viabilidade, e aceitação, da criação de uma 

iteração para a eliminação dos riscos mais críticos e identificados na inicialização 

do projeto.  

A seguir, no Gráfico 09, é exibido o resultado da questão 11 do 

questionário, na qual busca validar a execução das atividades de 

mitigação/eliminação no mesmo Sprint da atividade na qual o risco está 

associado.  
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Gráfico 09 Pergunta 11 do questionário 
 
11). Acha viável na inicialização da Sprint executar atividades de 
mitigação/eliminação dos riscos associados às atividades dessa Sprint? 
Seu cliente aceitaria? 

 
Fonte: Autor 

Acima, pode-se visualizar que a maioria dos entrevistados, acreditam ser 

viável a execução das atividades de eliminação/mitigação durante a Sprint, 

antecedendo às atividades. Porém, uma certa parte dos entrevistados considera 

que seus clientes não aceitariam. Sendo assim, fica a cargo do ScrumMaster a 

decisão e planejamento dessas atividades. 

A seguir, no Gráfico 10, é exibido o resultado da questão 12 na qual 

busca validar a criação de contingências nas atividades. 
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Gráfico 10 Pergunta 12 do questionário 
 
12)Acha viável criar contingência no esforço de uma atividade devido à 
algum risco associado à ela? Seu cliente aceitaria? 

 
Fonte: Autor 

Pode-se observar acima, que a grande maioria dos entrevistados 

consideram viável a criação de contingência somente se não afetar a deadline 

do projeto. Sendo assim, em um cenário ágil, a criação de contingências em uma 

atividade pode ser prejudicial ao Sprint e à medição de velocidade do time. 

Portanto, a melhor solução é a criação e atividades para essa contingência, 

sendo essas executadas caso o risco ocorra, tratando o mesmo como 

impedimento.  

No Gráfico 11, é exibido o resultado da questão 13, na qual busca validar 

qual é considerada a melhor opção de resposta para os riscos. 
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Gráfico 11 Pesquisa 13 do questionário 
 
13)Na sua opinião, qual a melhor maneira de tratar os riscos identificados 
para o Sprint atual? 

 
Fonte: Autor 

Com o resultado acima, pode-se validar quais as melhores respostas 

aos riscos segundo os entrevistados. Sendo assim nesse trabalho será 

considerado a criação de atividades de eliminação/mitigação e a aceitação dos 

riscos. 

Assim, essa pesquisa identificou a real necessidade de um processo 

explicito de gerenciamento de riscos, segundo necessidades e deficiências nos 

processos analisados e levantados diante da pesquisa. Mesmo que os riscos 

sejam identificados de maneira orgânica, ainda assim o seu tratamento depende 

das ações do Time em expô-lo ou trata-lo, deixando assim passível de 

interpretação de apenas um membro do Time. Tendo esse processo de maneira 

evidente como um processo na execução do Scrum, riscos que possam ser 

prejudiciais ao projeto serão mais difícil de serem ignorados ou não tratados 

adequadamente.  

3.2 Identificação de riscos 

Dentre os métodos analisados, para a processo proposto nesse estudo 

foram selecionados os métodos de brainstorm, comparação análoga e checklist 

como os mais adequados para uma execução ágil. Esses métodos fornecem 
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uma forma efetiva e ágil para a identificação dos riscos, porém não dispensando 

quando necessária a execução de outros métodos.  

Tendo como base o método proposto pelo autor CAIXETA (2015), 

através da pesquisa realizada nesse trabalho e riscos comuns em projetos 

identificados por outros autores foi construída uma lista de verificação inicial. 

Essa mesma lista deve ser incrementada e mantida pela equipe de projeto.  

Tabela 03 Lista de verificação e fatores de riscos 

Risco 
Dados inconsistentes 
Dados legados incompletos, inconsistentes, incorretos ou insuficientes. 
Escopo do projeto é muito abrangente. 
Indisponibilidade de recursos chaves. 
Desconhecimento do cliente na plataforma GIS.  
Tempo de resposta ou execução de atividades no lado do cliente.  
Ambiente mal dimensionado.  
Mau entendimento do escopo por parte do cliente.  
Instalação da plataforma GIS realizada pela equipe do cliente.  
Segurança coorporativa limitando comunicação com fornecedor.  
Equipe não capacitada.  
Ambiente tecnológico diferente do especificado. 
Burocracia em processos internos de implantação. 
Integrações com sistemas legados. 
Expectativas não declaradas ou mapeadas.  
Falta de visão de complexidade do processo de integração com outros sistemas.  
Entrega de ambiente de homologação e produção entregue no prazo pelo cliente.  
Atraso do cliente na entrega de WebServices e APIs de integração.  
Não validação dos requisitos pelo cliente 
Requisitos de desempenho não atendidos. 
Falha de comunicação.  
Mudança na prioridade dos projetos. 
Não acompanhamento do GP no desenvolvimento do projeto.  
Erro ao estimar (tempo, custo, esforço) 
Falta de alinhamento de expectativa dos stakeholders.  
Adição de funcionalidades a mais do que especificado / dar extras ao cliente.  
Cronograma irreal ou inadequado baseado nos eventos internos e externos dos 
sistemas.  
Alta rotatividade na equipe. 
Baixa produtividade da equipe. 
Falta de procedimentos, ferramentas adequadas para garantir a qualidade do 
produto.  
 Tecnologia nova / imatura (uso de novas tecnologias) 
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Gerentes do desenvolvimento de software inexperiente ou ineficientes na área de 
software. 
Fatores políticos que causa problemas ao projeto.  
Falta de compromisso devido ao baixo nível de entusiasmo da equipe afetando 
assim a produtividade e criatividade 

Pouca confiança no desenvolvimento do sistema devido à indisponibilidade/erro/mal 
funcionamento dos componentes 
Problemas de desempenho de tempo real.  
Ausência de líder de projeto. 
Falta de espírito de equipe. Os conflitos requerem intervenção da gerência.  

Restrições referentes ao hardware designado. Ex.: capacidade de memória e tempo 
de resposta real, acesso à base de dados e insuficiência de hardware.  
Problema relacionado a subcontratação/terceirização de serviços. 

Problemas de comunicação em nível internacional relativo a diferenças de idiomas. 
Resistência dos usuários na substituição de sistemas legados.  
Indisponibilidade de dados de testes. 
Acesso ao ambiente do cliente (VPN, Conexão remota)  
Não envolvimento do usuário final.  
Conflito entre usuários 

Fonte: Autor 

3.2.1 Eventos para identificação de riscos 

É importante que a identificação de riscos aconteça durante todo o 

projeto, desde a sua inicialização, durante a definição do escopo do projeto, até 

a sua entrega onde se pode identificar os riscos do projeto após a sua entrega 

como em período de garantia ou outros riscos que possam penalizar a empresa.  

Durante esse estudo foram identificados os eventos essenciais para a 

identificação de riscos durante a execução de um projeto ágil sem influenciar 

significativamente na execução ágil do projeto, tais eventos serão descritos a 

seguir:  

• Inicialização: durante a inicialização do projeto, ao se conhecer 

o macro escopo e o ambiente do cliente, é importante realizar a 

identificação de riscos baseados nesses conhecimentos 

prematuros sobre o projeto. Através da checklist é possível 

facilmente já identificar riscos que se aplicam ao cenário atual do 

projeto, principalmente se for projeto de cliente já conhecido pela 
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empresa. Através de documentos de lições aprendidas é possível 

validar riscos que aconteceram nos projetos anteriores e que 

ameaçam se repetir no projeto atual.  

É importante realizar também nessa fase uma breve reunião de 

brainstorm com profissionais que possuem experiência no tipo de 

projeto, no cliente, nas tecnologias a serem utilizadas e em certas 

funcionalidades especificas que apresentem certas 

complexidades.  

Os riscos classificados com prioridade alta nessa fase devem ser 

compartilhadas com o cliente na reunião de Kick-Off do projeto, 

assim permitindo que ambos discutam a real probabilidade 

desses riscos acontecerem e decidam quais possíveis ações para 

trata-los.  

• Detalhamento de Requisitos: nessa fase a identificação dos 

riscos ocorre de forma natural conforme o detalhamento dos 

requisitos. O analista responsável pelo detalhamento deve 

possuir um conhecimento técnico para realizar essa tarefa, assim, 

conforme a formulação técnica do requisito é possível identificar 

algum risco atrelado a esse. Então o analista deve registrar esses 

riscos e associa-lo ao requisito, assim no momento de seleção de 

requisitos para a Sprint o Time já terá alguns riscos identificados, 

assim auxiliando no gerenciamento de riscos da Sprint.  

• Planejamento do Sprint: este é o evento principal para a 

identificação de riscos dentro de uma metodologia ágil. Nesse 

momento são selecionados os requisitos que a Sprint 

contemplará. Após selecionar os requisitos, deve ser feita a 

identificação de riscos sobre os mesmos, essa identificação pode 

ser feita através do checklist e brainstorm, tendo em vista que 

todo o time participe da reunião de planejamento do Sprint. Nesse 

momento também são avaliados os riscos identificados nas fases 

anteriores e validado se os mesmos ameaçam a Sprint. 

• Reunião diária: Uma das características mais marcantes do 

Scrum, na reunião diária o Time discute sobre tudo o que foi feito 

até o momento e expõe os impedimentos presentes no momento, 
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e informa também sobre os possíveis impedimentos no decorrer 

do Sprint. Esses possíveis impedimentos devem ser registrados 

como um risco da Sprint, e assim classificado e definindo o melhor 

tratamento para o mesmo. O ScrumMaster é o responsável por 

encontrar a melhor maneira, de retirar os impedimentos atuais na 

Sprint. Nesse evento também é importante que o ScrumMaster 

revise os riscos da Sprint visando identificar aqueles que não são 

mais ameaças ou aqueles na qual a probabilidade aumentou e 

apresentam maior ameaça ao projeto.  

• Retrospectiva do Sprint: Nesse momento deve ser revisto todos 

os riscos que foram identificados no início e durante a Sprint. 

Devem ser identificados aqueles riscos que não apresentam mais 

ameaça alguma ao projeto, e assim ser eliminado do quadro de 

risco, e também identificar aqueles que permanecem e assim 

serem tratados e controlados pelo ScrumMaster durante a 

próxima Sprint. 

3.3 Registrando os Riscos 

As entradas iniciais desse processo são as saídas do processo de 

identificar os riscos. O registro dos riscos contém os resultados do processo de 

gerenciamento, conforme são conduzidos, resultando em um aumento no nível 

e no tipo de informações contidas no registro ao longo do tempo. A preparação 

desse processo deve se iniciar no processo de identificação e depois fica 

disponível para os demais processos (PMI, 2008).  

3.3.1  Planilha de riscos 

Para o gerenciamento e controle dos riscos é sugerido que eles sejam 

documentados em uma planilha. Nessa planilha deve estar documentado o 

máximo de informações possíveis sobre o risco identificados, e manter todo o 

histórico do projeto, assim, é possível analisar caso um risco volte a oferecer 

ameaça ao projeto. A documentação na planilha é de responsabilidade do 

ScrumMaster, para uma melhor visualização e controle ágil pelo Time será 

demonstrado posteriormente o quadro de riscos. 
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A seguir é sugerido um template de controle de risco, no qual contempla as principais informações relacionadas ao risco e 

ao seu gerenciamento:  

Figura 07 Planilha de registro de riscos 

 
Fonte: Autor
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Abaixo a explicação de cada campo: 

1) ID: Código de identificação do risco.  

2) Descrição do risco: Descrição do risco identificado. 

3) Causa: Qual é o fator que pode levar à ocorrência do risco. 

4) Efeito: Qual o efeito que o risco ameaça ao projeto. 

5) Data Identificação: Data na qual foi realizado a identificação do risco. 

6) Responsável: Nome do responsável pelo controle e resposta do risco, 

na maioria dos casos o ScrumMaster. 

7) Análise Qualitativa/Probabilidade: Probabilidade de o risco ocorrer. 

a) Baixa: Baixa probabilidade de ocorrência (valor 1). 

b) Média: Média probabilidade de ocorrência (valor 2). 

c) Alta: Alta probabilidade de ocorrência (valor 3). 

8) Análise Qualitativa/Impacto: Impacto que o risco trará para o projeto 

caso ocorra. 

a) Baixo: Baixo impacto caso o risco ocorra (valor 1). 

b) Médio: Médio impacto caso o risco ocorra (valor 2). 

c) Alto: Alto Impacto caso o risco ocorra (valor 3). 

9) Status: Status atual do risco  

a) Identificado: O risco foi apenas identificado e nenhuma ação foi 

tomada. 

b) Mitigado: Foi tomada ação de mitigação do risco. 

c) Eliminado: Foi tomada ação de eliminação do risco. 

d) Aceito: Foi decidido aceitar o risco e não tomar nenhuma ação do 

risco.  

10) Resposta: Descreve qual resposta deverá ser tomada para o 

tratamento do risco. 

11) Data Resposta: Data de execução da ação da resposta.  

12) Responsável pela resposta: O responsável pela execução da 

resposta.   

3.3.2 Quadro de riscos 

A fim de manter os princípios do manifesto ágil, no qual recomendam 

que se utiliza comunicação visual e temporária, é proposto a utilização de um 
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artefato denominado Risk Backlog, ou simplesmente Quadro de Riscos, que 

seria exposto junto ao quadro de tarefas do projeto, permitindo a identificação e 

qualificação dos riscos, assim como a definição e acompanhamento das ações 

de respostas dos riscos identificados, mantendo assim os princípios do 

manifesto ágil (ZENZEN, BAPTISTA, 2010) 

A seguir é demonstrado um quadro de riscos utilizando a ferramenta de 

quadros online Trello(www.trello.com). Com essa ferramenta é possível criar 

quadros de acompanhamento de projeto, criando as atividades e adicionando 

características como etiquetas, membros, checklists, comentário, entre outras 

funcionalidades. No exemplo a seguir foram criados cinco quadros, um para os 

riscos identificados, um para os riscos aceitos, um para os riscos que estão 

sendo trabalhados (eliminados ou mitigados), um para os riscos já mitigados e 

por fim um para os riscos já eliminados.  

Figura 08 Quadro de riscos 

 
Fonte: Autor 

Em cada atividade está cadastrado o id do risco, para que possa ser 

facilmente encontrado na planilha de riscos, a descrição do risco, quem é o 

responsável pelo risco e a qual Sprint esse risco pertence. Ainda dentro do cartão 

de atividade, podem ser adicionados descrição adicional e outras informações 

que julgar útil.  
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Figura 09 Explicação da atividade no quadro de risco 

 

Fonte: Autor 

3.3.3 Risk Owner 

Antes de pensar nas respostas e dos riscos, deve-se delegar a 

responsabilidade pelo acompanhamento a um responsável, que será conhecido 

como dono do risco (Risk Owner). Ficará também a cargo dele a resposta ao 

risco em questão. Essas respostam devem ser adequadas eficientes, realistas, 

acordadas e oportunas (CRUZ, 2013)  

O Risk Owner deve ser àquele que ficará responsável pela resposta e 

pelo monitoramento ao risco, na maioria dos casos o responsável por todo 

controle e respostas aos riscos deve ser o ScrumMaster, porém, em alguns 

casos, pode ser identificado que seja melhor que o Risk Owner seja aquele 

responsável pela atividade na qual o risco está atrelado, dependendo da 

complexidade técnica do risco, e tal decisão fica a cargo do ScrumMaster. O Risk 

Owner também será responsável pelo registro do risco no Quadro de Riscos, 

assim como sua atualização no quadro, mantendo-o sempre atualizado. 

3.4 Classificação de riscos    

3.4.1 Análise qualitativa 

Uma das principais ferramentas para a análise qualitativa dos riscos é a 

matriz de probabilidade e impacto (MPI). A ferramenta permite a classificação do 
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risco utilizando duas dimensões, a probabilidade de ocorrência do risco e seu 

impacto. Com base nessa classificação, a matriz é dividida em zonas que 

representam a severidade dos riscos (CARVALHO, 2011). 

Tendo essas definições, para uma qualificação mais simplificada e ágil, 

foram definidos três níveis de probabilidades e impactos, sendo eles: Baixo, 

Médio e Alto. Para definir a classificação dos riscos, as seguintes definições de 

impacto e probabilidade podem ser utilizadas:  

• Probabilidade baixa: Nunca aconteceu nos projetos da empresa 

e/ou baixa incerteza tecnológica. 

• Probabilidade média: Já aconteceu em alguns projetos da 

empresa e/ou tecnologia com média incerteza tecnológica. 

• Probabilidade alta: Acontece frequentemente nos projetos da 

empresa e/ou tecnologia com alta incerteza tecnológica. 

• Impacto baixo: Impacta em menos de 20% do Time Box da Sprint.  

• Impacto médio: Impacta entre 20% e 70% do Time Box da Sprint.  

• Impacto alto: Impacta em mais 70% do Time Box da Sprint e/ou 

pode comprometer a Sprint ou o projeto. 

Após a classificação do impacto e probabilidade do risco, é utilizada a 

seguinte matriz para classificar sua severidade, e assim seguir as indicações 

para cada zona:  

Tabela 04 Matriz de probabilidade e impacto 
Probabilidade  

Alta    

Média    

Baixa    

 Baixo Médio Alto 

Impacto 

Fonte: Autor 

A classificação através da tabela, tem como objetivo orientar o 

ScrumMaster na seleção dos riscos que deverão ser monitorados e quais 

deverão ser ignorados. Baseando-se nessa tabela, os riscos classificados na 
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zona vermelha são aqueles que devem ser levados adiante e criadas respostas 

para o tratamento do mesmo. Os riscos classificados na zona laranja, podem ou 

não ser considerados para a criação de ações de repostas, diante da decisão do 

ScrumMaster, porém os mesmos devem ser monitorados durante a execução do 

projeto, pois caso aumente sua probabilidade os mesmos deverão ser tratados. 

E por fim, os classificados na zona azul devem ser ignorados, e tratados apenas 

caso ocorram, sendo tratados como um impedimento do projeto. Assim temos a 

seguinte classificação: 

• Zona Vermelha – Devem ser criadas ações de respostas e 

monitorados. 

• Zona Laranja – Devem ser monitorados. 

• Zona Azul – Devem ser ignorados.  

3.5 Respostas aos riscos 

Após a identificação e analise dos riscos, deve acontecer o planejamento 

das respostas aos riscos, esse processe busca antecipar problemas e prever 

como manter o projeto sob controle. Este processo tem como objetivo 

desenvolver opções e ações para reduzir as ameaças (riscos com impactos 

negativos) (CRUZ,2013). 

A respostas devem ser adequadas à relevância dos riscos, ser eficaz 

referente aos custos do projeto, ser realistas dentro do contexto do projeto, 

acordadas por todas as partes envolvidas e ter um responsável designado. Em 

geral é necessário selecionar a melhor resposta ao risco entre as opções 

possíveis (PMI, 2008, p.249).  

As estratégias de respostas visam tratar o risco forma mais adequada 

para o cada risco, dependendo de sua gravidade e do esforço para seu 

tratamento. As estratégias selecionadas para esse estudo são elimina, mitigar 

ou aceitar, além da estratégia de criação de contingência para aqueles riscos 

que não oferecem uma ameaça comprometedora ao projeto e que sua resposta 

só será executada sob determinadas condições.   
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• Eliminar: alterar o planejamento do projeto, ou da fase, para eliminar 

totalmente o risco, protegendo os objetivos do projeto deste risco eliminado 

(CRUZ, 2013, p.189). Por exemplo, mudar a tecnologia do projeto para uma 

mais madura, eliminando o risco de incertezas referente a uma tecnologia 

nova no mercado.  

• Mitigar: A mitigação significa a redução da probabilidade e/ou impacto dos 

eventos do risco para dentro de um limite aceitável no projeto. A mitigação é 

mais eficaz do que tentar reparar o dano depois do risco ter acontecido. Por 

exemplo, a criação de protótipo para reduzir o risco de implementação de um 

produto a parti de um modelo de bancada (PMI, 2008, p. 251). 

• Aceitar: essa estratégia ocorre quando a equipe decidiu não alterar o plano 

do projeto para lidar com o risco, essa decisão ocorre quando o risco tem 

uma baixa ou média probabilidade e impacto ou quando não é possível adotar 

nenhuma das outras estratégias. PMI (2008), cita duas formas de aceitação, 

a aceitação passiva e a aceitação ativa. Na aceitação passiva não é adotada 

nenhuma ação, somente a documentação da existência do risco. Na 

aceitação ativa é comum estabelecer uma contingencia de tempo ou custo 

para lidar com os riscos.  

Preston e Pichler (2005) recomendam a utilização da técnica de 

identificação do condutor do risco para que se prepare a resposta mais adequada 

para tratar eficientemente o risco, principalmente quando a ação é a mitigação 

do risco. O tratamento do risco é mais suscetível se investigarmos mais a fundo 

no risco e encontra os fatos no ambiente do projeto em que o risco se apoia. 

Devido ao fato de que riscos podem ser subjetivos, obter um acordo entre os 

membros sobre sua gravidade pode ser as vezes difícil, pois um membro pode 

considerar o risco desastroso e outro membro considerar o mesmo aceitável. 

Podemos obter esse acordo mais rápido se observarmos os fatos subjacentes. 

A pesquisa realizada nesse estudo demonstrou que a maioria dos 

entrevistados consideram melhor a criação de atividades de 

mitigação/eliminação ou a aceitação do risco, e trata-lo como impedimento caso 

o mesmo ocorra. Sendo assim a recomendação é que, para os riscos 

classificados na zona vermelha, sejam criadas atividades de 
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mitigação/eliminação e, para os demais riscos, é recomendado que os mesmos 

sejam aceitos. A criação e contingências se tornou dispensável, tendo em vista 

que em um cenário ágil a contingência impediria a medição da velocidade do 

Time e até mesmo o planejamento do deadline da Sprint, sendo assim ao invés 

de criar contingências nas atividades essas contingências devem se tornar 

atividades, e caso necessária a execução ser executada na Sprint posterior ou 

na atual caso o risco se torne um impedimento.  

3.6 Controle de riscos 

Este é o processo final na gestão de riscos e tem como objetivo rastrear 

todos os riscos do projeto e assim, acompanhar se desenvolvimento durante o 

ciclo de vida do projeto. Neste processo é realizada a implementação de 

respostas aos riscos, acompanhamento dos riscos, monitoramento dos riscos 

residuais, identificação de novos riscos e avaliação da eficácia do processo de 

risco (PMI, 2008, p.254).  

Esse processo se torna simples quando investimos tempo suficiente na 

identificação e avaliação do risco. Mas é fundamental que que o debate sobre 

os riscos seja pauta de todas reuniões de acompanhamento, principalmente 

porque prepara a equipe para respostas efetivas. Nesse momento serão 

encontrados novos riscos e novas respostas, assim como riscos já conhecidos 

poderão ser reavaliados em virtude de qualquer alteração (GASNIER, 2003, p. 

115). 

O processo de monitoramento e controle, neste momento, está 

destacado ao final das reuniões de revisa e retrospectiva, pois geralmente 

nessas reuniões são identificados novos riscos ou existe alteração na situação 

de riscos já registrados (CRUZ, 2013, p.307).  

Outras as finalidades do processo de controle e monitoramento 

podemos determinar se:  

• As premissas do projeto continuam validas 
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• Houve modificação ou possibilidade de desativação de algum 

risco. 

• Políticas e procedimentos do gerenciamento de riscos estão 

sendo seguidos. 

• As reservas para contingências ou cronograma devem ser 

modificadas conforme a atualização dos riscos.  

• Novos riscos foram identificados.  

• Ocorreram sintomas de riscos.  

Outras ações que poderão ser realizadas para monitorar e controlar os riscos 

são: 

• Análise da variação e tendências: indicadores utilizados para medir o 

desempenho do projeto. Com os resultados obtidos em uma análise do 

valor agregado pode ser identificado um desvio potencial de custo para 

concluir o projeto (CRUZ, 2013, p.308) 

• Medição de desempenho técnico: utilizada para realizar uma 

comparação entre as realizações técnicas durante a execução do projeto, 

com o cronograma de realizações técnicas do plano de gerenciamento de 

projeto. O desvio, exibindo mais ou menos funcionalidades do que as 

planejadas em um marco do projeto, pode ajudar a prever o grau de 

sucesso da realização do escopo do projeto (CRUZ, 2013, p.308). 

• Análise de reservas: utilizada para verificar a quantidade restante das 

reservas para contingencias e a quantidade restante de risco, para 

determinar se a reserva restante é adequada ou necessita ser ajustada 

(CRUZ, 2013, p.308). 

Essas avaliações de monitoramento devem ser realizadas 

ocasionalmente nas reuniões diárias e obrigatoriamente nas reuniões de revisão 

e retrospectiva. As discussões e avaliações dos riscos são fundamentais para a 

identificação de novos riscos e a eliminação dos mesmos, portanto o assunto 

riscos deve estar frequentemente nas pautas de reuniões.  
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Conforme a eliminação do risco ou qualquer alteração é extremamente 

importante a atualização no quadro de risco para que o Time tenha sempre uma 

visão completa dos riscos que oferecem ameaças ao projeto no momento atual. 

Mesmo com a eliminação do risco o mesmo deve se manter na planilha de 

registros para conhecimento futuro e para atentar-se caso o risco volte a oferecer 

ameaça ao projeto. 

3.7 Proposta de um processo de gerenciamento de riscos ágilProposta de um processo de gerenciamento de riscos ágilProposta de um processo de gerenciamento de riscos ágilProposta de um processo de gerenciamento de riscos ágil    

Diante da pesquisa de campo com as empresas da região, podemos 

confirmar a deficiência e a ausência da gestão de riscos em projetos que utilizam 

do ágil, de forma homogênea ou hibrida, mesmo que os entrevistados 

reconheçam a importância da gestão de risco. Podemos também validar os tipos 

de ações de respostas e que podem ser aplicados e em quais eventos a gestão 

de riscos deve acontecer.  

Com a pesquisa bibliográfica foi possível identificar alguns métodos e 

ferramentas utilizadas para tratar os riscos em metodologias ágeis nos quais 

contribuíram para esse trabalho. Há uma deficiência de conteúdo na literatura 

sobre o tema de gestão de riscos em projetos ágeis, não é uma área muito 

explorada, porém diante da pesquisa de campo pôde ser identificado a real 

necessidade da existência de um processo definido que se encaixe no nível do 

tipo de projeto ágil estudado nessa pesquisa. Ainda assim, foi possível absolver 

um bom conteúdo, inclusive sobre a gestão de riscos em projetos tradicionais, 

no qual contribuíram para a conclusão desse trabalho.  

A seguir será demonstrado o processo elaborado durante esse estudo, 

esse processo visa exibir as principais fases para o gerenciamento de riscos 

assim como seus responsáveis e as ações a serem tomadas em cada momento 

assim como as regras a serem seguidas. No Apêndice D é demonstrado todo o 

fluxo do processo com todas as atividades a serem executadas, seu 

detalhamento, os artefatos envolvidos e também os responsáveis por cada 

atividade.  
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Para melhor enquadramento no nível esperado no tipo de projeto 

apresentado nesse estudo, além da absorção de técnicas e ferramentas 

encontradas para metodologias ágeis, foi também realizada uma adaptação dos 

processos encontrados em metodologias tradicionais.  

Primeiramente foram identificados os métodos de identificação de riscos 

que mais se enquadram em um cenário ágil. Esses métodos tendem a exigir 

pouco esforço e a trazer resultados de formas mais natural. Com o método 

proposto por CAIXETA (2010) é possível aplicar o método de checklist de forma 

eficaz e incremental, de forma que a eficácia desse método melhora conforme 

sua utilização.  

Para a realização da análise qualitativa é proposto uma matriz simples 

de impacto e probabilidade, pela qual permite analisar rapidamente a severidade 

na qual o risco apresenta, para que assim somente para àqueles classificados 

com uma severidade alta seja elaborado um plano de resposta que se enquadre 

no projeto. 

Para as respostas aos riscos, é indicado que sejam criadas atividades 

para eliminação/mitigação do risco, ou que o mesmo seja aceito e tratado como 

um impedimento para a Sprint caso o mesmo ocorra. Para as atividades de 

eliminação/mitigação, a mesma deverá anteceder à atividade na qual a mesma 

está atrelada. Caso o risco seja identificado com a atividade já em execução, fica 

sob responsabilidade do ScrumMaster decidir pela execução da atividade de 

eliminação/mitigação. O tratamento do risco quando se torna um impedimento 

na Sprint também é de responsabilidade do ScrumMaster, ele é o responsável 

pelo sucesso da Sprint e eliminação de qualquer fator que possa impedir as 

entregas assim como responsável pela execução correta dos processos do 

SCRUM e planejamento das Sprints.  

A partir de então, foi elaborado uma proposta de um processo de 

gerenciamento de riscos para projetos de desenvolvimento de software com o 

tipo de contrato de banco de horas, alinhando os conhecimentos dos métodos 

ágeis com os métodos “tradicionais”, conforme apresentado na Figura 11.  
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Figura 10 Proposta de processo de gerenciamento de risco ágil 

Fonte: Autor 

A seguir serão descritos cada etapa do processo proposto: 

1. Inicialização: nesse momento serão identificados e tratados os riscos 

conhecidos no começo do projeto mesmo que sem a definição completa do 

escopo do projeto. Nesse momento serão tratados riscos relacionados ao 

ambiente do cliente, tecnologias novas, validação e tratamento de dados, 

entre outros fatores. Nesse momento também é importante a realização de 

atividades para provas de conceitos, também conhecida como POC, 

relacionadas ao projeto.  

1.1. Identificar riscos macros: nesse momento é realizada a identificação 

dos riscos macros do projeto, esses são aqueles que é possível 

identificar com somente uma ideia macro do escopo do projeto e 

conhecimento sobre o ambiente e riscos oferecido pelo cliente. Novas 

tecnologias e novos conceitos que apresentem um alto grau de incerteza 

ao projeto devem ser identificados nesse momento. Recomenda-se a 

utilização das técnicas de brainstorm e checklist nesse momento. A 
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análise de documentos de lições aprendidas de projetos do mesmo 

cliente ou do mesmo tipo é extremamente importante nesse momento. 

Nessa fase de inicialização os responsáveis pela identificação é o 

ScrumMaster e o Product Owner.  

1.2. Analisar qualitativamente: nesse momento o ScrumMaster deve 

analisar qualitativamente os riscos identificados classificando sua 

probabilidade e impacto. Para os riscos classificados na Zona Vermelha 

(impacto e probabilidade alto) devem ser elaborados planos de respostas 

para os mesmos.  

1.3. Planejar respostas: após selecionados os riscos que oferecem uma 

grande ameaça ao projeto deve ser elaborado os planos de respostas 

para os riscos. Nesse momento, o ScrumMaster, junto com o Product 

Owner, deve avaliar a necessidade da criação de uma Sprint para a 

eliminação desses riscos a fim de validar a viabilidade de execução de 

alguma parte do escopo prevista.  

1.3.1. Sprint de eliminação: essa iteração deve eliminar ou mitigar os 

riscos que fornecem uma grande ameaça ao projeto. Nesse 

momento também devem ser executadas as POC (Prova de 

conceito) a fim de validar a viabilidade de escopo e tecnologias 

incertas.  

2. Levantamento de requisitos: nesse momento será executada a atividade 

de detalhamento dos requisitos para a demanda atual. Como resultado dessa 

fase a equipe terá um Product Backlog definido incluindo as atividades de 

eliminação/mitigação dos riscos.  

2.1. Identificar riscos: Nesse momento de detalhamento, o analista 

responsável pelo levantamento de requisitos, junto com o Produt Owner, 

deverá identificar os riscos associados com os requisitos de forma 

continua de acordo com o detalhamento de requisitos. Nessa fase as 

técnicas utilizadas são de brainstorm, comparação análoga e entrevista, 

a identificação ocorre de forma natural de acordo com o andamento do 

detalhamento.  

2.2. Analisar qualitativamente: Nesse momento o ScrumMaster deve 

analisar os riscos identificados no detalhamento dos requisitos pelo 

analista e qualificar a severidade de cada um. 
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2.3. Planejar respostas: Deverá ser elaborado planos de respostas para os 

riscos classificados na zona Vermelha, e caso o ScrumMaster identifique 

a necessidade, também deve ser elaborado para alguns classificados na 

zona laranja, para todos os demais deverão ser apenas registrados na 

planilha, porem serão aceitos e não serão monitorados. As atividades de 

eliminação/mitigação serão atreladas aos requisitos e adicionadas ao 

Product Backlog, para que no Sprint Planning as mesmas sejam 

adicionadas ao Sprint antecedendo a execução da atividade.  

3. Planejamento do Sprint: nessa fase será planejado a execução do Sprint, 

selecionando os requisitos que comporão o Sprint cabível dentro da Time 

Boxed definida. Como resultado dessa fase o Time terá o Sprint Backlog 

contendo as atividades associadas aos requisitos e as atividades associadas 

aos riscos.  

3.1. Identificar riscos: Após selecionado os requisitos que farão parte da 

Sprint, o ScrumMaster, junto com o Time, deverá executar uma cerimônia 

para a identificação dos riscos associados aos requisitos. As técnicas 

utilizadas poderão ser as descritas nesse trabalho, através de checklist, 

brainstorm e comparação análoga.  

3.2. Analisar qualitativamente: Após a identificação, o ScrumMaster, junto 

com o Time ou não, deverá realizar uma análise qualitativa sobre os 

riscos identificados nessa fase.  

3.3. Planejar respostas: Nesse momento o ScrumMaster deverá planejar as 

respostas para os riscos identificados e classificados na Zona Vermelha, 

podendo assim obriga-lo a postergar a atividade para um próximo Sprint, 

caso as atividades não se encaixem na Time Boxed da Sprint. Para os 

demais riscos os mesmos deverão ser aceitos e tratados como 

impedimentos caso ocorram.  

4. Reunião diária: Nesse momento cada membro do Time reporta o andamento 

de suas atividades, assim com as dificuldades encontradas.  

4.1. Identificar riscos: Durante essa conversa, poderá ser identificado algum 

risco ou impedimento para a Sprint, não há a necessidade de utilização 

de nenhum método ou ferramenta para a identificação dos riscos, deve 

acontecer de forma natural. 
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4.2. Analisar qualitativamente: Após o termino da reunião diária, o 

ScrumMaster deve analisar qualitativamente os riscos, analisando seu 

impacto e probabilidade para o projeto todo, e não somente para a Sprint 

atual.  

4.3. Planejar resposta: Após qualificados, deverão ser criadas atividades 

para os ricos classificados na Zona Vermelha, para os demais deverão 

ser aceitos, e somente monitorado aqueles classificados na Zona Laranja 

que oferecem perigo também para as próximas Sprint. Nesse momento 

o ScrumMaster deverá decidir sobre a execução da atividade nesse 

Sprint ou no próximo, pois a execução da mesma poderá 

consequentemente atrasar o andamento da atividade atrelada ao risco e 

até mesmo das demais, caso contrário o risco deverá ser aceito e tratado 

como impedimento caso ocorra. Primeiramente é recomendado que o 

próprio ScrumMaster execute as atividades de eliminação/mitigação, 

para que assim não atrapalhe as atividades em execução pelo Time. 

Caso não exista uma atividade para eliminação/mitigação do risco, o 

ScrumMaster deverá analisar se é o caso de tratar o risco como um 

impedimento e planejar novamente o Sprint para que seja possível 

entregar o artefato do Sprint dentro do prazo. Nesse momento a decisão 

é exclusiva do ScrumMaster e pode variar de caso para caso, não 

possuindo assim uma ação correta para cada caso, dependerá do 

momento atual da Sprint, do risco, e principalmente da análise do 

ScrumMaster sobre o risco.  

5. Retrospectiva do Sprint: Nesse evento é realizado no final da Sprint, após 

sua entrega. É realizado uma retrospectiva sobre os marcos da Sprint e sobre 

os fatos positivos e negativos que podem influenciar na próxima Sprint. 

5.1. Controlar os riscos: Durante a retrospectiva deve-se analisar o quadro 

de riscos e validar aqueles não oferecem mais perigo, eliminado-os do 

quadro, e também aqueles que continuam oferecendo perigo para o 

próximo Sprint, mantendo-o no quadro. Nesse momento também é 

importante atualizar o checklist de riscos, adicionando aqueles riscos 

identificados nessa Sprint considerados fatores comuns que podem 

oferecer riscos em outros momentos e a outros projetos da empresa.  
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CONCLUSÃO 

Esse estudo foi desenvolvido com o objetivo de analisar a situação das 

empresas do ramo de sistemas de informações geográficas da região, quanto à 

utilização de gerenciamento de riscos em projetos que utilizam metodologias 

ágeis e tentar identificar os motivos da não utilização do mesmo. E com um foco 

na empresa X, através do resultado da pesquisa bibliográfica e com o resultado 

do questionário, validar se é possível propor um processo de gerenciamento de 

riscos que se enquadrem no tipo de projeto destacado nesse estudo.  

Foram elaboradas duas hipóteses para o problema exposto no início do 

estudo, nas quais serão discutidas a seguir:  

• Hipótese 1 -Não existe uma gestão de riscos bem definida no nível 

correto que possa ser aplicada na metodologia híbrida adotada nos 

projetos de desenvolvimento de sistemas de informações geográficas 

da empresa estudada, com o tipo de contrato de banco de horas e 

com escopo aberto.   

 

Para validar a hipótese 1, através das respostas do questionário, pôde-se 

identificar que os entrevistados não conhecem uma metodologia que se 

enquadrem nos seus projetos, sendo esse um dos principais motivos da não 

implementação do gerenciamento de riscos. Através da pesquisa bibliográfica, 

foi identificado métodos para o gerenciamento de riscos em metodologias ágeis, 

porém os mesmos não estão muito bem definidos, e não contemplam alguns 

aspectos da metodologia híbrida estudada.  

Foi possível validar, também através do questionário, que há uma 

carência no que se diz respeito a gestão de riscos em projetos que utilizem 

metodologias ágeis, mesmo que seja evidente os danos causados por sua 

ausência. Foi verificado que a inexistência de um processo de gerenciamento de 

risco no nível desejado é o principal motivo da não implementação do 
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gerenciamento de risco, portanto, o resultado desse estudo poderá vir a ajudar 

as empresas a utilizar um processo que se encaixe em suas necessidades.  

• Hipótese 2 -Existem processos, práticas e ferramentas de gestão de 

riscos, já conhecidas para metodologias que utilizam do ágil, assim 

como métodos de metodologias tradicionais, que com pequenos 

ajustes, podem se enquadrar em um processo de gerenciamento de 

riscos. 

Com o levantamento bibliográfico, foi possível confirmar a hipótese 2, 

através de matérias encontrados na literatura com conteúdo que se enquadrem 

na metodologia estudada. Assim, com o levantamento das práticas existentes na 

literatura para gerenciamento de riscos em projetos ágeis, junto com os 

processos definido no PMBOK, foi possível compor um processo de 

gerenciamento de risco, sem afetar a agilidade da execução do projeto, 

delegando mais responsabilidade a um recurso em especifico, e incluindo 

algumas práticas de gerenciamento de riscos nas cerimônias já existentes. 

Diante da percepção que esse processo fornece, sua aplicação poderá trazer 

benefícios para os projetos.  

Foram definidos os eventos e tipos de respostas a serem sugeridos no 

processo de gerenciamento de risco. Além de fornecer uma lista com os fatores 

de riscos nos quais os entrevistados consideram de mais importância diante de 

suas experiências com projetos de desenvolvimento de software de informação 

geográfica.  

O resultado desse estudo foi focado na metodologia híbrida utilizada na 

empresa X, em projetos com características de banco de horas, porém sua 

utilização pode ser adaptada para projetos com característica semelhantes. Não 

foi possível aplicar o processo proposto nesse estudo devido ao tempo 

disponível, às restrições hierárquicas e também por disponibilidade do projeto 

com características, na empresa X.  



87 
 

Estudos complementares podem ser desenvolvidos a partir desse estudo, 

como por exemplo a aplicação desse processo em um projeto real, e assim 

desenvolver um estudo de caso exibindo os resultados de sua aplicação. 

Também podem ser realizados estudos a fim de incluir novas ferramentas e 

métodos existentes, assim melhorando o processo proposto.  
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APÊNDICE B 
 
RESULTADOS DA PESQUISA 
 
 

Empresa 

 Respostas Percentual 
Empresa X 5 38,46% 
Empresa Y 1 7,69% 
Empresa Z 1 7,69% 
Empresa A 1 7,69% 

Não definido 5 38,46% 
Total 13 100,00% 

 
 

 

Cargo 

 Respostas Percentual 
Analista de negócios 3 23,08% 

Analista desenvolvedor 3 23,08% 
Gerente 5 38,46% 
Diretor 2 15,38% 
Total 13 100,00% 

 

38%

8%

8%

8%

38%

EMPRESAS ENTREVISTADAS

Empresa X Empresa Y Empresa Z Empresa A Não definido
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1). Utiliza metodologias ágeis em seus projetos? 

 Respostas Percentual 
Sim 2 15,38% 
Não 0 0,00% 

Parcialmente 11 84,62% 
Total 13 100,00% 

 
 

2) Dentro da execução do projeto utilizando 
metodologia ágil, qual o principal fator de atrasos e 

desvios de custos? 

 Respostas Percentual 
Riscos não identificados 1 7,69% 

Riscos identificados, mas não 
tratados 0 0,00% 

Escopo mal definido 8 61,54% 
Falha na comunicação 3 23,08% 

Falta de recursos 1 7,69% 
Total 13 100,00% 
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3) Tem experiência em projetos que falharam, ou 
atrasaram, devido a riscos que foram identificados, 

porém não foram tratados? 

 Respostas Percentual 
Sim 13 100,00% 
Não 0 0,00% 

Total 13 100,00% 

 
 

4)Em seus projetos ágeis é implementada a gestão de 
riscos? 

 Respostas Percentual 
Sim 2 15,38% 
Não 3 23,08% 

Parcialmente 8 61,54% 
Total 13 100,00% 
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5) Se não, ou parcialmente, qual o principal motivo da não 
implementação? 

 Respostas Percentual 
A metodologia utilizada não considera o 

gerenciamento de riscos. 0 0,00% 
Não conhecimento de ferramentas e 

processos que se enquadrem dentro da 
metodologia ágil. 3 37,50% 

Considera dispensável dentro de um 
cenário ágil. 0 0,00% 

Prazo curto, não sendo viável o esforço 
para a utilização de um processo de 

gerenciamento de riscos 2 12,50% 
Não existe uma gestão de riscos bem 

definida no nível correto que se 
enquadre nos projetos 6 50,00% 

Total 10 100,00% 

 
 

6) Se sim, descreva como é aplicada nos seus projetos. 
É feita uma análise de riscos pela equipe e monitorada pelo GP 

Avaliamos o Risco inicialmente logo no Plano de Trabalho (uma espécie de 
Plano de Projeto) onde mapeamos os riscos, e ações para tratar o risco. Em 

cada Sprint Review, revisamos os riscos do projeto, portanto a cada 10 dias. 1 
vez por mês, o GP elabora o Status Report, onde aponta principalmente 
riscos e desvios do projeto e ações corretivas. Em alguns clientes, ainda 

temos reuniões semanais onde também acompanhamos os riscos. 
 
7). Você e sua equipe se sentiria a vontade em realizar 

o monitoramento e controle de riscos durante as 
reuniões diárias? 

 Respostas Percentual 
Sim 13 100,00% 
Não 0 0,00% 

Total 13 100,00% 
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8). Em um projeto com o escopo aberto, você acredita 

que é possível identificar riscos na inicialização do 
projeto, sem conhecer totalmente o escopo? 

Considerando riscos associados ao ambiente, aos 
stakeholders, tipo de cliente, características do 

projeto e ao mínimo de escopo conhecido. 

 Respostas Percentual 
Sim 11 84,62% 
Não 2 15,38% 

Total 13 100,00% 

 
 

9). Seu cliente aceitaria a execução das atividades 
para mitigação/eliminação dos riscos antes do início 
da fase de execução do projeto? Ou seja, criar uma 
interação (Sprint) inicial para eliminação/mitigação 

dos riscos inicialmente identificados. 

 Respostas Percentual 
Sim 4 30,77% 
Não 2 15,38% 

Parcialmente 7 53,85% 
Total 13 100,00% 
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10). Você acha importante a mitigação ou eliminação 
desses riscos acima antes do início da execução do 

projeto? Se sim, qual o grau de importância? 

 Respostas Percentual 
Baixo 0 0,00% 
Médio 7 53,85% 
Alto 6 46,15% 

Não considero importante 0 0,00% 
Total 13 100,00% 

 
 

11). Acha viável na inicialização da Sprint executar 
atividades de mitigação/eliminação dos riscos 

associados às atividades dessa Sprint? Seu cliente 
aceitaria? 

 Respostas Percentual 
Sim, e meu cliente aceitaria 8 61,54% 
Sim, porem meu cliente não 

aceitaria 5 38,46% 
Não 0 0,00% 

Total 13 100,00% 
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12) Acha viável criar contingência no esforço de uma 
atividade devido à algum risco associado à ela? Seu 

cliente aceitaria? 

 Respostas Percentual 
Sim, e meu cliente aceitaria 3 23,08% 
Sim, porem meu cliente não 

aceitaria 0 0,00% 
Sim, desde que não comprometa 

a deadline do projeto 9 69,23% 
Não 1 7,69% 

Total 13 100,00% 

 
 

13)Na sua opinião, qual a melhor maneira de tratar os 
riscos identificados para o Sprint atual? 

 Respostas Percentual 
Criar atividades de 

mitigação/eliminação 6 46,15% 
Criar contingência 2 15,38% 

Aceita-los e definir ações 
somente caso o risco ocorra, 

tratando-o como um 
impedimento de Sprint 3 23,08% 
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Depende do risco/projeto 2 15,38% 
Total 13 100,00% 
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APÊNDICE C 
 

D IAGRAMA PROCESSO  BANCO  DE  HORAS  
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P R O J E T O  

 

ELEMENTOS DO PROCESSO  

 

Event 

 

Inicialização da ordem de serviço 

Descrição 
Nesse momento é definido a demanda a ser executada na ordem de serviço 

 

 

Levantar e detalhar Requisitos 

Descrição 
Nesse momento o analista junto com o cliente define a nivel detalhado todos requisitos desejados para a ordem de 
serviço 

 

 

Enviar para aprovação pelo cliente 

Descrição 
Enviar o documento com os requisitos detalhados para o cliente 

 

 

Requisitos aprovados ? 

Portões 

Reprovado 

Aprovado 

 

Revisar os requisitos 

Descrição 
Revisar os requisitos de acordo com as observações apontadas pelo cliente. 

 

 

Estimar detalhadamente os requisitos 

Descrição 
Realizar uma estimativa dos requisitos para determinar tempo e custo da ordem de serviço. 
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Priorizar requisitos 

Descrição 
Priorizar os requisitos de acordo com sua importância e dependencia. 

 

 

Selecionar requisitos para a iteração 

Descrição 
Selecionar os requisitos para serem entregues na iteração. 

 

 

Definir entrega 

Descrição 
Definir data de entrega e o escopo da entrega 

 

 

Implementar requisitos 

Descrição 
Implementar os requisitos da iteração. 

 

 

Entregar e integrar produto 

Descrição 
Entregar e integrar a entrega atual com o restante do produto. 

 

 

Restam requisitos ? 

Descrição 
Verificar se ainda restam requisitos da ordem de serviço para serem implementados. 

 

Portões 

Sim 

Não 

 

Entregar produto 

Descrição 
Realizar o deploy do produto final em ambiente de produção do cliente 
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Event 

 

Abrir ordem de serviço de levantamento de requisitos 

Descrição 
É aberta uma ordem de serviço de duração de aproximadamente uma semana, e com faturamento a parte, para o 
levantamento de requisitos da demanda 

 

 

Abrir ordem de serviço 

Descrição 
Formalizar abertura da ordem de serviço com o prazo e custo de acordo com a estimativa detalhada. 

 

 

Realizar homologação 

Descrição 
Realizar a homologação da entrega junto com o cliente, realizando os ajustes necessários. 

 

 

Faturar ordem de serviço. 

Descrição 
Após homologação, realizar o faturamento da ordem de serviço. 

 

 

Event 

 

Inicialização 

 

Planejamento 

 

Execução 

 

Monitoramento e controle 

 

Encerramento 
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APÊNDICE D 
 

D IAGRAMA PROCESSO DE  GERENC IAMENTO 

DE  R ISCO  ÁG IL  
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P R O C E S S  1  

 

I. ELEMENTOS DO PROCESSO 

 

Event 

 

Elaborar Termo de Abertura do Projeto 

Descrição 
- Identificar escopo do projeto 
- Determinar Stakehodlers 
- Prever prazo de execução do contrato 
- Identificar ambiente e tecnologias utilizadas 

 

Executantes 

GP/Scrum Master 

 

Prever time de execução do projeto 

Descrição 
De acordo com o escopo e tecnologias do projeto identificar recursos que provavelmente serão utilizados a fim de 
prever algum risco quanto a disponibilidade ou algum impedimento referente ao recurso. 

 

Executantes 

GP/Scrum Master 

 

Identificar riscos 

Descrição 
Neste momento a equipe deve realizar a identificação dos riscos macros, conhecendo o minímo de escopo do projeto.  
Os riscos a serem analisados são os riscos associados ao ambiente, tecnologias utilizadas, aos stakeholder envolvidos, às 
características do projeto e ao minmo de escopo conhecido.  
As técnicas utilizadas para esse levantamento são:  
 - Brainstorm entre a equipe. 
 - Checklist com os riscos comuns em projetos com a mesma características.  
 - Comparação análoga com projetos do mesmo cliente ou do mesmo tipo. 

 

Executantes 

Time, GP/Scrum Master, Product Owner 

 

Registrar riscos 

Descrição 
Registrar todos os riscos identificados na planilha de riscos 
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Executantes 

GP/Scrum Master 

 

Realizar análise qualitativa 

Descrição 
Realizar a análise qualitativa dos riscos identificados a fim de identificar a probabilidade e o impacto de cada risco.  
Os riscos classificados com a cíticidade alta deverão ser analisados quantitativamente.  
Os riscos classificados com a criticidade média poderão ser analisados quantitativamente ou aceitos, depende da análise 
do GP. 
Os riscos classificados com a criticidade baixa deverão ser aceitos. 

 

Executantes 

Time, GP/Scrum Master 

 

Planejar respostas aos riscos 

Descrição 
Com a análise quantitativa e qualitativa, definir as respostas para or riscos mas críticos. 
Caso haja a necessidade de eliminação/mitigação de riscos, verificar a necessidade da execução dessas atividades antes 
do ínicio da implementação do projeto 

 

Executantes 

GP/Scrum Master, Time 

 

Necessidade de iteração para eliminação  

Descrição 
Existe a necessidade da realização de uma iteração para eliminar/mitigar riscos ? 
  

 

Portões 

Realizar atividades de eliminação 

Realizar abertura de ordem de serviço 

 

Realizar atividades de eliminação 

Descrição 
Realizar atividades de eliminação/mitigação de riscos 

 

Executantes 

Time 
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Validar riscos 

Descrição 
Validar se os riscos foram devidamente tratados e se não oferecem mais ameaças ao projeto. 
Atualizar a planilha e o quadro de riscos devidamente.  

 

Executantes 

Time, GP/Scrum Master 

 

Realizar abertura de ordem de serviço 

Descrição 
Relizar o planejamento da ordem de serviço e realizar a abertura da mesma. 
Nesse momento deverá ser realizado: 
 - Planejamento de escopo - Delimitar o macro escopo que será realizado nessa fase. 
 - Planejamento de Recursos Humanos - Selecionar a equipe de execução.  
 - Planejamento de Tempo - Realizar macro-estimativa e cronograma. 

 

Executantes 

GP/Scrum Master 

 

Realizar levantamento de requisitos 

Descrição 
Junto ao cliente detalhar os requisitos da ordem de serviço. 
Nesse momento poderá ser identificado algum risco associado aos requisitos de forma natural ao descrever e entrar em 
detalhes. Os riscos identificados deverão ser registrados e associados ao requisitos, esses deverão ser analisados na 
reunião de Planejamento de Sprint quando o requisito for selecionado para a iteração. 

 

Executantes 

Product Owner, Time 

 

Identificar riscos 

Descrição 
Identificar os riscos associados aos requisitos selecionados para a Sprint Atual. 
Realizar Branstorm e verificação de CheckList. 
  

 

Executantes 

Time, GP/Scrum Master 

 

Registrar riscos 

Descrição 
Registrar os riscos identificados na planilha de riscos associando-os com o requisito 
. 
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Executantes 

GP/Scrum Master 

 

Realizar análise qualitativa 

Descrição 
Realizar a análise qualitativa dos riscos identificados a fim de identificar a probabilidade e o impacto de cada risco.  
Para os riscos classificados com a cíticidade alta deverão ser criadas atividades de eliminação/mitigação. 
Para os riscos classificados com a criticidade média poderá ser criado respostas de eliminação/mitigação ou aceitos, 
depende da análise do ScrumMaster. 
Os riscos classificados com a criticidade baixa deverão ser aceitos. 

 

Executantes 

GP/Scrum Master 

 

Planejar respostas os riscos 

Descrição 
Realizar o planejamento de respostas aos riscos.  
Para os riscos classificados com uma criticidade alta deverá ser realizadas atividades para eliminação do mesmo.  
Para riscos classificados com uma criticidade média deverão ser aceitos, em alguns casos o ScrumMaster poderá 
considerar que seja necessário a eliminação/metigação, então deverá ser criada atividade para eliminação/mitigação do 
risco. 
Para riscos classificados com uma criticidade baixa os mesmos devem ser aceitos e tratados como impedimento pelo 
ScrumMaster caso ele ocorra. 
  
Deverá ser registrado na planilha e no quadro de riscos as atividades e associadas ao requisito, quando o requisito for 
atrelado ao sprint a atividade deverá ser executada antes ou ja ter sido executada em outro sprint. 

 

Executantes 

GP/Scrum Master 

 

Planejar Sprint 

Descrição 
Selecionar os requisitos a serem implementados.  
Planejar cronograma. 
Nesse momento deverá ser incluidas no Sprint as atividades de eliminação/mitigação das atividades previstas para esse 
ou para o próximo Sprint. 
  

 

Executantes 

GP/Scrum Master 

 

Executar atividades de respostas 

Descrição 
Executar as atividades de eliminação/mitigação dos riscos antes de executa as atividades associadas a ele. 
Atualizar o quadro de risco de acordo com a finalização das atividades. 
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Executantes 

Time 

 

Realizar reunião diária 

Descrição 
Realizar a reunião diária para acompanhar a execução diária. 

 

Executantes 

Time, GP/Scrum Master 

 

Identificar novos riscos 

 

Novos riscos identificados? 

Portões 

Não 

Registrar novos riscos 

 

Validar riscos 

Descrição 
Validar se os riscos ainda oferecem ameaça ao Sprint.  
Caso não ofereça atualizar no quadro de riscos. 
Validar se algum risco antes eliminado/mitigado voltou a oferecer ameaça ao projeto. 

 

Executantes 

GP/Scrum Master 

 

Fim do Sprint? 

Portões 

Não 

Realizar retrospectiva do Sprint 

 

Realizar retrospectiva do Sprint 

Descrição 
Realizar reunião de retrospectiva do Sprint. 
Deverão ser analisados os riscos identificados e tratados nessa iteração. 
Deverá ser validados caso algum risco permaneça oferecendo ameaça para os próximos Sprints.  
Aqueles riscos que não oferecem mais ameaças deverão ser retirados do quadro de riscos.  
Os risco que permanecem oferecendo ameaça ao projeto permanece no quadro e fica sujeito a nova análise e novo 
planejamento de resposta na próxima Sprint. 
Atualizar lista de riscos(Checklist) com os riscos que possam ser comuns. 
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Executantes 

GP/Scrum Master, Time 

 

Fim da OS ? 

Descrição 
A Orde de serviço atual ainda tem requisitos a serem implementados? 

 

Portões 

Não 

Homologar entrega 

 

Homologar entrega 

Descrição 
Homologar entrega junto ao cliente 

 

Executantes 

Product Owner 

 

Realizar reunião de lições aprendidas 

Descrição 
Realizar reunião de lições aprendidas referente à OS executada. 
Atualizar a lista de riscos com riscos potenciais e comuns para a próxima OS e futuros projetos. 

 

Executantes 

Product Owner, GP/Scrum Master, Time 

 

Existem OS restante no contrato? 

Descrição 
Verificar se existem horas restantes no contrato e se existem novas ordens de serviço para serem executadas. 
  

 

Portões 

Sim 

Não 

 

Registrar novos riscos 
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Realizar análise qualitativa 

 

Planeja respostas aos novos riscos 

 

Atividades que devem ser executadas nesse Sprint? 

Portões 

Não 

Sim 

 

Postergar atividades para próximo Sprint 

 

Event 

 

Encerrar contrato. 

Descrição 
Encerrar o contrato. 

 

Executantes 

GP/Scrum Master 

 

TAP 

 

Lições Aprendidas, Checklist de riscos 

Descrição 
Lições aprendidas de projetos anteriores 
Checklist com os riscos comuns 

 

 

Planilha de riscos 

Descrição 
Planilha de riscos 
  

 

 

Planilha de riscos 

Descrição 
Planilha de riscos 
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Quadro de riscos 

Descrição 
Quadro de riscos 

 

 

Planilha de riscos 

Descrição 
Planilha de riscos 

 

 

Checklist 

Descrição 
Checklist contendo os riscos comuns 

 

 

Planilha de riscos 

Descrição 
Planilha de riscos 

 

 

Planilha de riscos, Quadro de riscos 

Descrição 
Planilha de riscos 
Quadro de riscos 

 

 

Planilha de riscos, Checklist 

 

Checklist, Lições aprendida 

Descrição 
Lista de riscos(checklist) atualizada. 
Documento de lições aprendidas. 

 

 

Planilha de riscos, Quadro de riscos 

Descrição 
Planilha de riscos 
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Registros nos quadros de riscos 

 

 

Planilha de riscos, Quadro de riscos 

Descrição 
Planilha de riscos 
Registros nos quadros de riscos 

 

 

Planilha de riscos, Quadro de riscos 

Descrição 
Planilha de riscos 
Quadro de riscos 

 

 

Planilha de riscos, Quadro de riscos 

Descrição 
Planilha de riscos 
Quadro de riscos 

 

 

Planilha de riscos, Quadro de riscos 

Descrição 
Planilha de riscos 
Quadro de riscos 

 

 

Iniciação 

 

Planejamento 

 

Execução 

 

Monitoramento e controle 

 

Encerramento 
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RESOURCES  
 

G P / S C R U M  M A S T E R  ( F U N Ç Ã O )  

Descrição 

Gerente de projeto ou responsável pela execução do papel de Scrum Master 

 

T I M E  ( F U N Ç Ã O )  

 

P R O D U C T  O W N E R  ( F U N Ç Ã O )  
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ANEXOS 
 
Anexo A 

 


