
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

FERNANDO HENRIQUE AUGUSTO DE AVILA 

GESTÃO DE RISCOS UTILIZANDO AS METODOLOGIAS PMI E SCRUM 

São Paulo 

2011 



FERNANDO HENRIQUE AUGUSTO DE AVILA 

GESTÃO DE RISCOS UTILIZANDO AS METODOLOGIAS PMI E SCRUM 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Especialização Tecnologia da Informação: 

Análise de Sistemas da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, como requisito 

parcial para a obtenção do grau de Especialista 

ORIENTADOR: Profª. Kassya Rigolon de Andrade 

São Paulo 

2011



AGRADECIMENTOS 

 

Quero agradecer aos meus pais e minha namorada, que sempre incentivaram o meu 

desenvolvimento e apoiaram as minhas decisões, principalmente durante a pesquisa para a 

criação do projeto de conclusão de curso.  

 

A professora Kassya Rigolon de Andrade pelo apoio na realização desse trabalho.  

 

Aos meus amigos e colegas de trabalho que me apoiaram e me auxiliaram na busca de 

materiais e na troca de informações, que foram muito importantes durante a realização deste 

projeto.  

 

A Deus, por ter me concedido a oportunidade de cursar uma pós-graduação e ter me ajudado 

durante os momentos difíceis ao longo dessa jornada. 



RESUMO 

 

Esta monografia contempla a apresentação da metodologia PMI citando brevemente suas 

áreas de conhecimento: Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, 

Comunicações, Riscos e Aquisições. Também é apresentada a metodologia Scrum e seus 

principais conceitos, entre eles os papéis dos membros da equipe, sua estrutura e técnicas para 

controle do projeto. Após o conhecimento das metodologias, uma descrição mais detalhada é 

feita com relação ao gerenciamento de riscos, abordando temas como planejamento, 

identificação, análise quantitativa, análise qualitativa,  resposta e monitoramento e controle de 

riscos, explorando diversas técnicas e ferramentas para se utilizar durante o processo. Após 

abordar as metodologias PMI e Scrum e o gerenciamento de riscos, a monografia demonstra 

um caso de uso das metodologias PMI e Scrum combinadas durante o gerenciamento de 

riscos de um projeto. É explicado também os motivos que levaram a essa combinação de 

metodologias, os itens utilizados de cada metodologia e exemplos da maneira como os riscos 

foram tratados.  

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento de Riscos, PMI, Scrum. 



ABSTRACT  

 

This monograph presents the PMI methodology citing briefly its areas of expertise: 

Integration, Scope, Time, Cost, Quality, Human Resource, Communications, Risk and 

Procurement. Its presented also the Scrum methodology and its key concepts, including the 

roles of team members, its structure and project control techniques. After presenting the 

methodologies, a more detailed description of risk management is made, talking about themes 

such as planning, identification, quantitative analysis, qualitative analysis, responses and 

monitoring and control of risks, exploring various techniques and tools to use during the 

process. After approaching the PMI and Scrum methodologies and the risk management, the 

monograph demonstrates the use case of the combination of PMI and Scrum methodologies at 

the project's risk management. It is also explained the reasons that led to this combination of 

methodologies, the items used of each methodology and the examples of the way that the 

risks were treated. 

Keywords: Project Management, Risk Management, PMI, Scrum. 
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1. INTRODUÇÃO 

Gestão de Projetos começou a despontar na década de 60, conforme dados do PMI-SP (s.d.), 

quando o mercado começou a demandar mais “profissionalismo” dos responsáveis pelos 

projetos. Atualmente, a gestão de projeto é utilizada em todo o mundo, por empresas de 

pequeno, médio e grande porte. Por esse motivo, os profissionais com esses conhecimentos 

vêm sendo procurados, visando finalizar os projetos no prazo e no orçamento planejado. 

Segundo o PMI-SP (s.d.), a instituição conta com mais de 500 mil membros em 185 países e é 

a maior entidade mundial sem fins lucrativos com foco em gestão de projetos. A metodologia 

proposta por eles divide a gestão de um projeto em nove partes: Integração, Escopo, Prazo, 

Custo, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicação, Aquisições e Riscos, sendo a parte de 

Riscos a que será abordada mais profundamente nesta monografia. 

São filiados ao PMI profissionais voltados a diversas indústrias como aeroespacial, 

automotiva, negócios, construção, tecnologia da informação entre outras. A entidade também 

é responsável pela renomada certificação Project Management Professional - PMP. 

Profissionais com essa certificação têm sido muito procurados pelas empresas, de acordo com 

PMI (s.d.). 

Conforme dados do PMI-SP (s.d.), a associação mundial sem fins lucrativos foi criada em 

1969 e sediada na Filadélfia, Pensilvânia EUA e conta com mais de 150mil associados no 

mundo todo. 

As práticas sugeridas pelo PMI, apesar de ser uma das metodologias mais completas, muitas 

vezes não são adotadas completamente, pois acredita-se que algumas vezes o andamento do 

projeto pode se tornar mais lento devido aos inúmeros processos recomendados pelo PMI. 

Diferentemente da metodologia do PMI, a metodologia Scrum é considerada uma 

metodologia ágil e foi criada, inicialmente, para ser utilizada em desenvolvimento de 

softwares, de acordo com Scrum (s.d.). 

Segundo Nascimento (2010), o nome da metodologia, Scrum, vem de uma formação do 

Rugby, onde os jogadores de determinado time devem se juntar para formar uma barreira. É 

importante que seja realizado um bom trabalho em equipe, pois se um dos jogadores falhar, 

toda a jogada fica comprometida. 
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Segundo o mesmo autor, Scrum tem foco na velocidade das entregas. Sendo assim sua 

documentação é reduzida e o trabalho é dividido em pequenos pacotes chamados sprints. 

Dessa maneira é possível obter entregas mais rápidas, mesmo que com menor conteúdo. 

Assim como o PMI, o Scrum tem uma certificação, o Scrum Master. Segundo Nascimento 

(2010), seu  papel é remover qualquer impedimento que atrapalhe a equipe, visando sempre a 

entrega do sprint. O Scrum Master não é o líder da equipe, já que as equipes são auto-

organizadas, mas um facilitador para que os sprints e o projeto tenham sucesso. 

Ambas as metodologias podem ser usadas na gestão de riscos, tema esse que tem se tornado 

cada vez mais importante no cenário atual. As decisões de qual cenário deve ser adotado e 

quais riscos devem ser aceitos ou mitigados devem ser tomadas com base nos impactos dessas 

decisões e a gestão de riscos ajuda a mensurar esses itens. 

A necessidade de seu uso é proveniente da consciência de que fatores internos e/ou  externos 

podem desencadear ações que podem alterar o rumo de um projeto, podendo impactar nos 

objetivos do mesmo. A identificação desses fatores e suas causas, tipo de risco, sua 

probabilidade de ocorrência e seu impacto, variam de acordo com o projeto e ao longo do 

mesmo, por isso é necessário o monitoramento constante, de acordo com o plano proposto na 

gestão de riscos, de acordo com Riscos (s.d.). 

A finalidade desta monografia é abordar a gestão de riscos utilizando a metodologia do PMI, 

aliada à agilidade da metodologia Scrum. Será feito o levantamento, análise qualitativa e 

quantitativa e o plano de ação dos riscos, porém separando os riscos que devem ser 

priorizados, a partir das técnicas do Scrum, agrupando-os em sprints e buscando, 

semanalmente, ações para tratá-los. 

Dessa maneira é possível aliar a solidez e confiabilidade das técnicas do PMI com a agilidade 

na avaliação dos itens e foco nos entregáveis do Scrum, podendo avaliar rapidamente os 

riscos e tratá-los, de modo a aumentar quantidade de riscos tratáveis devido à rapidez no 

tratamento dos mesmos. 

Os objetivos específicos desta monografia seguem abaixo:  

 apresentar o PMI e sua metodologia de gestão de projetos; 

 compreender as áreas de conhecimentos do PMI e a importância das mesmas; 
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 apresentar a metodologia Scrum; 

 analisar a gestão de riscos em projetos e os benefícios de sua utilização; 

 demonstrar a eficiência da gestão de riscos utilizando em conjunto as técnicas das 

metodologias PMI e Scrum. 

Nas empresas, sempre existe a incerteza se seus objetivos serão alcançados, devido a diversos 

fatores; esse efeito é chamado de risco. Segundo Brasiliano (s.d.), todas as atividades de um 

projeto podem trazer riscos ao mesmo, gerando impactos positivos ou negativos para o 

projeto. 

Brasiliano (s.d.) comenta também que, ao contrário do que muitos pensam, o objetivo da 

gestão de riscos não é sempre eliminar os riscos, pois, como existem também os riscos 

positivos, algumas vezes o objetivo é aumentar a chance de que os mesmos ocorram. Para que 

isso seja possível, é necessário identificá-los e avaliá-los. 

A gestão de riscos está dividida em várias partes, sendo as mais comuns, que são encontradas 

em diversas metodologias, o Plano de Gestão de Riscos, Identificação de Riscos, Análise 

Quantitativa dos Riscos, Análise Qualitativa dos Riscos, Planejamento de Resposta aos 

Riscos e o Monitoramento e Controle dos Riscos. Seguem abaixo as definições, segundo 

Riscos (s.d.): 

 O Plano de Gestão de Riscos é montado no início do projeto. Nele estão contidas 

informações a respeito da metodologia que será usada, os formatos de relatório e as 

definições que serão usadas, entre outros; 

 Na parte de Identificação de Riscos as informações são coletadas, na maioria das vezes 

através de Brainstorming, para que os riscos sejam identificados e suas causas-raiz 

encontradas. Além disso são analisadas possíveis respostas aos riscos; 

 Já durante a Análise Qualitativa dos Riscos, os riscos são priorizados, geralmente após 

avaliação da combinação de sua probabilidade de ocorrência versus o impacto. Outros 

fatores também podem ser considerados como as restrições de custo, cronograma, 

escopo e qualidade do projeto; 
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 Análise Quantitativa dos Riscos é uma análise numérica dos riscos priorizados na fase 

anterior. Algumas dessas análises são o valor do impacto financeiro e o tempo de 

atraso que poderá causar ao projeto; 

 Os principais produtos da fase Planejamento de Resposta aos Riscos são as ações que 

serão responsáveis por maximizar as chances das oportunidades, ou riscos positivos, 

ocorrerem e mitigar os riscos; 

 Na parte Monitoramento e Controle dos Riscos é feito um acompanhamento para se 

certificar de que as coisas estão ocorrendo como o planejado além de buscar 

constantemente a identificação de novos riscos. 

Um dos principais materiais usado como base para a monografia foi a quarta edição do Guia 

Do Conhecimento Em Gerenciamento de projetos, conhecido como PMBOK. O livro é um 

guia com as melhores práticas de gestão de projetos segundo o PMI, que é feito pela própria 

instituição e aborda todas as áreas de conhecimento do PMI. 

Do autor Ricardo Viana, temos a sétima edição do livro Gerenciamento de Projetos: 

Estabelecendo Diferenciais Competitivos que aborda o conteúdo do PMBOK com outra 

visão, facilitando o entendimento e trazendo exemplos práticos e modelos para serem usados 

em projetos. 

Outro material utilizado foi o conteúdo dos cursos Programa de Certificação PMP 2010 e 

Programa de Certificação RMP 2010, ambos da EYU. 

Além disso, foi utilizado também o Gerenciamento de Projetos com Scrum de Rodrigo 

Yoshima. Nesse material são explicados os conceito da metodologia, suas ferramentas e 

técnicas. 

No mais, para embasar o tema, foi adicionado o material utilizado em campo para avaliar o 

uso das metodologias PMI e SCRUM na gestão de riscos, onde foram utilizados os princípios 

da gestão de riscos. 

Apesar do projeto em questão ter sido desenvolvido com base na metodologia PMI, a falta de 

agilidade do PMI não atendia as necessidades específicas para os riscos, onde era necessário 

identificar e tratar os riscos rapidamente. 
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Por esse motivo foram adicionados diversos elementos do Scrum para tal atividade. Com ele 

vieram os princípios de entregáveis menores porém constantes e ações diárias para 

endereçamento de atividades. Sendo assim, foram alinhadas as bases de conhecimento e 

confiabilidade do PMI com a agilidade do Scrum. 

Com base no trabalho descrito, foram montados diversos documentos que serviram de base 

para a monografia.  

Esta monografia está distribuída da seguinte forma: 

 Capítulo 2 –  METODOLOGIA PMI: Neste capítulo será apresentada história do PMI 

e a criação do instituto, além do conceito de gestão de projetos. Também serão 

abordadas as nove áreas de conhecimento do PMI integração, escopo, prazo, custo, 

qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e aquisições; 

 Capítulo 3 – METODOLOGIA SCRUM: Será evidenciada a metodologia e como e 

porque foi criada, com o objetivo de evidenciar as principais vantagens do uso dessa 

metodologia, conhecida como metodologia ágil; 

 Capítulo 4 – GESTÃO DE RISCOS: Será abordado a fundo o tema gestão de riscos, 

apresentando temas como planejamento, identificação, análise, resposta e 

monitoramento e controle de riscos; 

 Capítulo 5 – UTILIZAÇÃO DAS METODOLOGIAS PMI E SCRUM NA GESTÃO 

DE RISCOS: Após a contextualização das metodologias usadas e da gestão de riscos, 

será mostrado nesse capítulo um projeto onde foram utilizadas ambas as metodologias, 

demonstrando as vantagens do uso combinado das mesmas. 

Sendo assim, a proposta deste estudo é evidenciar a combinação de duas das metodologias 

mais famosas em gestão de projeto e demonstrar seu uso combinado na gestão de riscos de 

um projeto. 
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2. METODOLOGIA PMI 

Este capítulo contempla o PMI  e sua história, além das nove áreas de conhecimento de um 

projeto, segundo PMBOK (2008), conforme mostrado na figura 1. 

 
Figura 1: Áreas de conhecimento PMI 

Fonte: Autoria Própria 

2.1 PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 

O PMI, teve sua fundação em 1969 por cinco voluntários. De acordo com os dados do próprio 

PMI-SP (s.d.), ao final da década, a instituição somava mais de 2.000 associados no mundo. 

De acordo com os dados do PMI-SP (s.d.), durante os anos oitenta, os serviços fornecidos 

pelo instituto e o número de associados continuou a crescer e o primeiro PMP foi 

credenciado. 

Segundo a mesma fonte, mais de 8.500 associados já faziam parte da entidade em 1990 e nos 

anos seguintes esse número continuava a crescer. Nessa época foi lançado o livro "A Guide to 

the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)", um guia que contemplou as 

boas práticas recomendadas pelo PMI. 

A certificação Project Management Professional (PMP) é, atualmente, uma das certificações 

mais reconhecidas mundialmente no seu ramo de atuação, segundo o PMI-SP (s.d.). 
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Estima-se que o número de profissionais que possuem a certificação PMP já passam de 390 

mil, sendo que o Brasil figura na lista dos 10 países com maior número de profissionais 

qualificados, conforme informações de Vieira de Freitas (2010).  

2.2 GESTÃO DE PROJETOS 

O PMBOK (2008) traz a definição de gerenciamento de projetos como sendo "a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir 

seus requisitos".  

Para que um projeto seja bem-sucedido, de acordo com o PMBOK (2008), a equipe do 

projeto deve: 

 Selecionar os processos apropriados para que sejam cumpridos os objetivos do 

projeto; 

 Uso de abordagem que possa ser utilizada para atender aos requisitos do projeto; 

 Cumprir os requisitos para que as necessidades e expectativas das partes interessadas 

sejam atendidas na geração do produto, serviço ou resultado especificado. 

De acordo com o PMI-SP (s.d.), os processos de gerenciamento de projetos têm sido 

utilizados em todo o mundo em diferentes setores e indústrias. O termo “boa prática”, muito 

utilizado entre os gerentes de projeto, mostra que há um consenso que o uso de técnicas de 

gestão de projeto aumenta a chance de sucesso dos projetos. 

Mesmo com esse consenso, segundo o PMI-SP (s.d.), não se pode aplicar todos os 

conhecimentos, as habilidades e os processos descritos de forma uniforme em todos os 

projetos, visto que diferentes projetos demandam diferentes ações, técnicas e/ou ferramentas 

para que sua gestão seja feita de maneira eficaz. Para cada projeto, o gerente de projetos e a 

equipe de projetos, devem determinar quais processos devem ser aplicados e de que forma. 

O gerenciamento de projetos, conforme informado no PMBOK (2008), é um empreendimento 

integrado, por isso é necessário que cada processo ou produto seja analisado levando em conta 

suas implicações no todo, de forma a facilitar a coordenação. Isso porque as ações adotadas 

durante um processo podem afetar outros processos, como por exemplo, uma mudança no 
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custo pode alterar o escopo do projeto, mas talvez não afete o plano de comunicações ou a 

qualidade do produto.  

É importante analisar as mudanças e impactos e tomar ações visando o bom andamento do 

projeto, além de atingir o objetivo do mesmo. 

O PMBOK (2008) agrupa os processos de gerenciamento em cinco categorias, conforme 

figura 2: 

 
Figura 2: Processos de gerenciamento PMI 

Fonte: Autoria Própria 

 Iniciação: ocorre durante um novo projeto ou uma nova fase de projeto. Uma  das 

características dessa etapa é a obtenção de autorização para iniciar o projeto ou a fase; 

 Planejamento: definição do escopo do projeto, objetivos e ações necessárias para o 

sucesso do projeto; 

 Execução: realização de tarefas definidas no plano de gerenciamento do projeto para 

satisfazer as especificações do mesmo; 

 Monitoramento e controle: acompanhamento do progresso e desempenho do projeto. 

Além disso, deve-se identificar as mudanças necessárias no plano e executá-las 

tempestivamente; 

 Encerramento: finalização das atividades e encerramento formal do projeto ou fase de 

projeto.  

2.3 ÁREAS DE CONHECIMENTO 

O PMI segmentou as áreas de conhecimento de gerenciamento de projeto em nove partes, de 

acordo com o PMBOK (2008).  
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2.3.1 Gerenciamento da Integração  

Segundo o PMBOK (2008), o gerenciamento da integração do projeto "inclui os processos e 

as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários 

processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento". Sendo assim, essa área é a 

responsável pela criação de uma estrutura que torne favorável a execução de ações 

integradoras com foco no sucesso do projeto, além de administrar as expectativas das áreas 

interessadas e atender aos requisitos definidos. As decisões sobre alocação de recursos, 

concessões e alternativas no caso de conflitos também são abordados nessa área, que tem 

como objetivo assegurar que essas ações sejam executadas  harmoniosamente. 

Os processos de gerenciamento da integração, segundo o PMBOK (2008), são os seguintes: 

 Desenvolver o termo de abertura do projeto: documento que autoriza formalmente o 

início de um projeto ou fase de projeto e que contém as informações necessárias para a 

iniciação do projeto, entre elas necessidades e expectativas das partes interessadas, 

entregáveis do projeto e a nomeação do gerente de projetos; 

 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto: contém a documentação das ações 

necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos do projeto, 

visando alcançar com sucesso o objetivo do projeto. Segundo Marcelino (2010), esse 

documento é importante, pois decisões ligadas ao projeto serão tomadas com base 

nesse documento e servirão de apoio para o gerente na execução e controle do projeto; 

 Orientar e gerenciar a execução do projeto: consiste em utilizar o plano de 

gerenciamento para a execução dos trabalhos, visando atingir os objetivos definidos 

no escopo do projeto; 

 Monitorar e controlar o trabalho do projeto: consiste no acompanhamento dos 

processos além da revisão e monitoramento do progresso do projeto, visando atender 

aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto; 

 Realizar o controle integrado de mudanças: esse processo visa a revisão das 

solicitações, aprovações e controle de mudanças. Segundo Marcelino (2010), tais 

mudanças podem ser provenientes da empresa em questão ou mesmo do mercado, leis 
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ou governo e por isso precisam ser avaliadas antes da sua aprovação, visando manter a 

integridade do projeto e evitando possíveis impactos negativos no projeto; 

 Encerrar o projeto ou fase: devem ser finalizadas todas as atividades para que haja o 

término formal do projeto ou fase. Além disso, as lições aprendidas do projeto devem 

ser armazenadas, pois podem servir de referência para futuros projetos, auxiliando na 

mitigação de possíveis riscos e falhas.  

2.3.2 Gerenciamento de Escopo 

O gerenciamento do escopo do projeto, de acordo com o PMBOK (2008) e Vargas (2009), 

tem como objetivo definir e controlar os trabalhos de modo a garantir que o projeto seja 

realizado com sucesso, ou seja, atendendo as necessidades do cliente. Também deve ser 

analisado se todo o trabalho necessário faz parte do escopo, salientando o que está e não está 

incluso no projeto. 

Segundo Vargas (2009), o escopo de um projeto é "o trabalho que precisa ser desenvolvido 

para garantir a entrega de um determinado produto dentro de todas as suas especificações e 

funções". 

Os processos de gerenciamento de escopo, segundo o PMBOK (2008), são os seguintes: 

 Coletar os requisitos: definição e documentação do que é necessário segundo as partes 

interessadas, para alcançar os objetivos do projeto; 

 Definir o escopo: descrição detalhada do escopo, ação cuja criticidade é alta para o 

sucesso do projeto, visto que contempla as principais entregas, premissas e restrições 

do projeto; 

 Criar a EAP - Estrutura Analítica do Projeto: subdivisão das entregas em componentes 

menores, auxiliando o gerenciamento; 

 Verificar o escopo: formalização da aceitação dos entregáveis do projeto pelas partes 

interessadas; 
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 Controlar o escopo: monitoramento do progresso do escopo e do gerenciamento das 

mudanças feitas no escopo. 

2.3.3 Gerenciamento do Tempo 

De acordo com Vargas (2009), o gerenciamento do tempo é uma das áreas mais visíveis do 

gerenciamento de projetos, isso porque um dos principais focos daqueles que se envolvem 

com projetos é o controle de prazos e montagem de cronograma. O principal objetivo desta 

área é o controle para que não haja atraso e o projeto seja finalizado pontualmente. 

O atraso em um projeto pode gerar um aumento de gastos, além de ferir a imagem da equipe 

perante as parte interessadas. Além disso, a qualidade poderá ser afetada, visto que haverá 

menos tempo para realizar as atividades pendentes. 

Segundo Vargas (2009), conforme estudo realizado por Thamhain & Wilemon (1975) e 

revisto por Posner (1986), o tempo é considerado uma das principais razões para a existência 

de conflitos entre os envolvidos em um projeto, conforme mostrado na figura 3. 

 
Figura 3: Conflitos relativos ao gerenciamento do tempo 

Fonte: Thamhain & Wilemon (1975. apud Vargas, 2009, pg. 83) 

Os processos de gerenciamento do tempo, segundo o PMBOK (2008), são os seguintes: 

 Definir as atividades: consiste na identificação das atividades necessárias para a 

conclusão do projeto. Essas atividades serão utilizadas para a criação do cronograma 

do projeto; 
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 Seqüenciar as atividades: as atividades identificadas no processo anterior são 

seqüenciadas de maneira a atender as necessidades do projeto; 

 Estimar os recursos da atividade: levantamento dos recursos necessários para cada 

atividade, sejam eles material, pessoas, equipamentos ou suprimentos; 

 Estimar as durações da atividade: baseado na atividade, suas características e os 

recursos necessários para fazê-la, é estimada  a quantidade de tempo para a finalização 

da atividade; 

 Desenvolver o cronograma: após as atividades serem definidas, seqüenciadas, terem 

seus recursos e durações estimadas, esses dados dão origem ao cronograma. Além 

dessas informações, devem ser definidas também as datas de início e fim de cada 

atividade, além de suas dependências de outras atividades; 

 Controlar o cronograma: monitoramento do progresso das atividades e 

acompanhamento dos fatores que possam gerar mudanças no cronograma, visando 

evitar possíveis atrasos.  

2.3.4 Gerenciamento dos Custos  

De acordo com Vargas (2009) o principal objetivo do gerenciamento dos custos é planejar e 

controlar a parte financeira do projeto e assegurar que o orçamento do projeto seja o suficiente 

para obter todos os recursos necessários para o sucesso do mesmo.  

Os processos de gerenciamento de custos, segundo o PMBOK (2008), são os seguintes: 

 Estimar os custos: estudo para estimar o custo dos recursos utilizados ao longo do 

projeto. Além disso, pode ser levado em conta também o custo para ações de 

contingência, caso se faça necessário; 

 Determinar o orçamento: consiste em agrupar o custo de atividades individuais do 

cronograma para que possa ser monitorada e avaliada pela equipe de gestão do 

projeto; 
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 Controlar os custos: monitoramento e análise dos custos, atualizando e informando as 

eventuais alterações nos custos e seus impactos.  

2.3.5 Gerenciamento de Qualidade  

O objetivo dessa área de conhecimento é garantir que o projeto terá a qualidade desejada, 

assegurando a satisfação das partes interessadas, segundo Vargas (2009). 

De acordo com o mesmo autor, os conceitos de qualidade têm recebido uma atenção 

diferenciada nos últimos anos e, com isso, a necessidade de aumento de qualidade foi 

impulsionada, devido a fatores como níveis tecnológicos elevados, exigência de alto 

desempenho e redução do ciclo de vida de desenvolvimento de produtos. 

O conceito de qualidade engloba diversas variáveis, sendo que, de acordo com o PMBOK 

(2008) as mais relevantes são: 

 Satisfação do cliente: é importante que o alinhamento das expectativas seja feito no 

início do projeto, para que metas claras sejam definidas e os requisitos do cliente 

sejam atendidos; 

 Prevenção ao invés de inspeção: a qualidade deve ser planejada ao invés de 

inspecionada, ou seja, os erros devem ser prevenidos ao invés de corrigidos pois, além 

de ferir a imagem da qualidade do projeto ainda pode gerar um aumento de custos; 

 Melhoria contínua: é um conceito que reconhece que o ambiente está em constante 

mudança e que fatores externos ou internos eventualmente podem ser alterados 

impactando na qualidade do projeto. Por isso os mecanismos de controle do projeto 

necessitam de aprimoramentos constantes para garantir a qualidade do projeto; 

 Responsabilidade da gerência: toda a equipe do projeto deve participar para que o 

projeto tenha êxito, entretanto, ainda assim, a responsabilidade é do gerente do projeto 

que deve garantir os recursos necessários para êxito do projeto. 

Os processos de gerenciamento de qualidade, segundo o PMBOK (2008), são os seguintes: 
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 Planejar a qualidade: planejamento da qualidade através da identificação dos 

parâmetros utilizados para a definição do nível de qualidade do projeto além das 

técnicas utilizadas para medi-la; 

 Realizar a garantia da qualidade: verificação dos requisitos de qualidade e dos 

resultados das medições de controle de qualidade visando o atendimento aos 

requisitos; 

 Realizar o controle da qualidade: Segundo Marcelino (2010), esse processo é 

responsável pelo monitoramento e registro das atividades executadas, avaliando a sua 

qualidade e desempenho para que, caso haja necessidade, sejam feitas as mudanças 

necessárias e itens que possam gerar insatisfação do cliente possam ser eliminados. 

De acordo com Marcelino (2010), podem haver erros nos controles de qualidade devido a 

falta de conhecimento do negócio, falha de captação de dados ou no processo de análise, entre 

outros fatores. Por esse motivo, pode ser empregado o uso de métricas visando garantir a 

qualidade do projeto, tais como: 

 Diagrama de Causa e Efeito; 

 Gráficos de Controle; 

 Elaboração de Fluxogramas; 

 Diagrama de Pareto; 

 Gráfico de Execução; 

 Amostragens Estatísticas. 

O uso dessas ferramentas e técnicas auxiliam no aumento da qualidade do projeto, evitando 

retrabalhos e melhorando a imagem da empresa perante o cliente, de acordo com Marcelino 

(2010).  
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2.3.6 Gerenciamento de Recursos Humanos 

Segundo Vargas (2009), o gerenciamento de recurso humanos tem como principal objetivo 

otimizar a utilização dos indivíduos envolvidos no projeto. As pessoas são os recursos mais 

importantes de um projeto, pois definem as metas, os planos, produzem resultados e 

controlam as atividades. Os resultados do projeto são fruto das relações humanas e 

habilidades interpessoais dos envolvidos, já que a motivação dos profissionais está cada vez 

mais ligada com a satisfação pessoal e qualidade de vida. 

De acordo com o mesmo autor, baseado nas afirmações de Galbraith (s.d.), o sucesso ou o 

fracasso do projeto dependem diretamente do gerenciamento dos recursos humanos, com base 

em duas premissas: 

 pessoas influenciam o projeto, rumo ao sucesso ou ao fracasso; 

 os problemas encontrados durante o projeto podem ser resolvidos somente por 

pessoas. 

Como o custo do projeto é impactado diretamente pelos recursos humanos envolvidos no 

projeto, é necessário avaliar a necessidade dos níveis de especialidade e experiência dos 

mesmos, dependendo do tipo de trabalho e maturidade necessários para o sucesso do projeto, 

de acordo com Vargas (2009). 

Os processos de gerenciamento de recursos humanos, segundo o PMBOK (2008), são os 

seguintes: 

 Desenvolver o plano de recursos humanos: identificação das funções, 

responsabilidades, habilidades necessárias e relações hierárquicas do projeto, além de 

informações relacionadas a contratações, dispensas e treinamento entre outros; 

 Mobilizar a equipe do projeto: recrutamento dos recursos necessários para o projeto, 

através da análise dos requisitos do projeto e das habilidades e custos dos profissionais 

disponíveis; 

 Desenvolver a equipe do projeto: de acordo com Marcelino (2010), é o processo 

aprimoramento das habilidades da equipe, além do fortalecimento da confiança e 
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coesão da equipe, visando o melhor desempenho do projeto. Algumas ferramentas 

podem ser utilizadas para alcançar esses objetivos, tais como: 

o Treinamentos; 

o Atividades de formação da equipe; 

o Programa de reconhecimento; 

o Premiações. 

 Gerenciar a equipe do projeto: acompanhamento do desempenho da equipe. Baseado  

na análise de desempenho podem ser fornecidos feedbacks para a equipe, mudanças 

no time e relatórios, visando aprimorar o desempenho do projeto. 

2.3.7 Gerenciamento das Comunicações  

De acordo com Vargas (2009), é importante que haja um processo de comunicação efetivo 

para garantir que as informações necessárias cheguem às pessoas corretas no tempo certo. 

Este processo é utilizado para que a equipe trabalhe de maneira integrada, auxiliando na 

solução de problemas e identificação de oportunidades. 

Segundo o mesmo autor, a comunicação foi definida por Cleland (s.d.) como o processo onde 

a informação é passada entre as pessoas através de símbolos, sinais, entre outros. No mais, a 

comunicação é considerada uma via de mão dupla, onde existem o emissor e o receptor da 

informação, conforme figura 4. Na maioria das vezes, os envolvidos atuam como emissor e 

receptor simultaneamente. 

 
Figura 4: Emissor e receptor - via de mão dupla 

Fonte: Vargas (2009, pg. 82) 

A definição de emissor e receptor pode ser considerada a seguinte, de acordo com Vargas 

(2009): 
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 Emissor: responsável por emitir uma informação clara e de fácil entendimento pelo 

receptor; 

 Receptor: responsável por sinalizar claramente que a informação foi recebida e 

compreendida. 

Segundo Vargas (2009), de acordo com Kerznet e Cleland (s.d.), é importante avaliar as 

barreiras no processo de comunicação, devido á percepção, personalidade e emoções de cada 

pessoa. 

 
Figura 5: Processo de comunicação completo 

Fonte: Kerznet e Cleland (s.d. apud Vargas, 2009, pg. 83) 

De acordo com Vargas (2009), com base nos trabalhos de Mintzberg (s.d.),  existem alguns 

fluxos no processo de trabalho devido a diferentes mecanismos de comunicação: 

 Fluxo de Autoridade Formal: informação flui de acordo com a hierarquia do projeto; 

 Fluxo da Atividade Regulamentada: informação flui segundo padronização do 

processo de comunicação, independente da hierarquia; 

 Fluxo das Comunicações Informais: sem nenhum tipo de estrutura reguladora, sem 

hierarquia ou padronização. É o mais rápido e arriscado mecanismo de comunicação; 

 Conjunto das Constelações de Trabalho: através de objetivos claros e adequados a 

cada nível hierárquico. Considerado o melhor modelo de comunicação em projetos; 

 Fluxo do Processo Decisório Específico: utilizado para decisões específicas, iniciando 

na causa raiz do problema até a decisão a ser tomada para resolvê-lo. 
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Os processos de gerenciamento de comunicações, segundo o PMBOK (2008), são os 

seguintes: 

 Identificar as partes interessadas: identificação de todas as pessoas que estão 

relacionadas ao projeto, direta e indiretamente, seu envolvimento e impacto no sucesso 

do projeto; 

 Planejar as comunicações: determinação da necessidade de informações das partes 

interessadas e definição da abordagem de comunicação; 

 Distribuir informações: de acordo com Marcelino (2010) este processo consiste na 

disponibilização das informações para as parte interessadas segundo dados levantados 

durante os processos anteriores. Essa disponibilização poderá ser feita por meio de: 

o Reuniões do Projeto; 

o Via Impressa; 

o Email; 

o Publicações na Internet ou Intranet; 

o Endomarketing. 

 Gerenciar as expectativas das partes interessadas: esse processo visa a comunicação 

entre as partes interessadas de modo a atender as suas necessidades e solucionar 

eventuais problemas que possam ocorrer; 

 Reportar o desempenho: elaboração de relatórios sobre o andamento e desempenho do 

projeto. 

2.3.8 Gerenciamento de Riscos 

Segundo o PMBOK (2008) o gerenciamento de riscos é responsável pela identificação e 

análise dos riscos além do planejamento de respostas, monitoramento e controle dos riscos. 

Seu objetivo é potencializar as probabilidades e impactos de riscos positivos, muitas vezes 

chamados de oportunidades, e diminuir probabilidades e impactos de riscos negativos.  
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Os processos de gerenciamento de riscos, segundo o PMBOK (2008), são os seguintes: 

 Planejar o gerenciamento dos riscos: definição de como será feita o gerenciamento de 

riscos do projeto; 

 Identificar os riscos: identificação dos potenciais riscos que podem impactar o projeto 

e documentação das informações referente a estes riscos; 

 Realizar a análise qualitativa dos riscos: avaliação do impacto e probabilidade de 

ocorrência do risco; 

 Realizar a análise quantitativa dos riscos: análise numérica do efeito dos riscos 

identificados; 

 Planejar as respostas aos riscos: elaboração de ações para potencializar as 

oportunidades e mitigar os riscos do projeto; 

 Monitorar e controlar os riscos: implementação do plano de resposta aos riscos além 

de acompanhamento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação do 

resultado das ações aplicadas aos riscos. 

2.3.9 Gerenciamento de Aquisições 

O gerenciamento de aquisições, de acordo com Vargas (2009), tem como meta garantir que 

todo o elemento externo ao projeto forneça seu produto ou serviço. A relação entre o 

fornecedor e o projeto é geralmente determinada pelo risco incorrido entre eles e , por causa 

deste risco, é necessário avaliar não só o custo, mas também o risco do estabelecimento de um 

contrato entre as partes. 

Conforme publicado pelo mesmo autor, os principais tipo de contratos são: 

 Contrato de Preço Fixo Global (FFP - Firm Fixed Price): produtos bem definidos e 

com um preço fixo; 

 Contrato de Preço Fixo Global com Incentivo (FPI - Fixed Price Incentive Contract): 

contrato de preço fixo que contém uma cláusula onde o vendedor ganha uma quantia 

adicional caso atinja as metas de desempenho acordadas; 
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 Contratos de Custo (Administração) com Incentivo Sobre os Resultados (CPIF - Cost 

Plus Incentive Fee): nesse tipo de contrato o vendedor ganhará um bônus, além dos 

seus custos, baseado na economia do que for gasto ao longo do projeto, dentro de um 

limite pré estabelecido; 

 Contratos de Custo (Administração) com Prêmio Fixo (CPFF - Cost Plus Fixed Fee): 

o vendedor ganha o valor dos seus custos acrescidos de um bônus, independente da 

economia feita; 

 Contratos por Administração (CPCC - Cost Plus Percentage of Cost Contract):  

pagamento dos custos do vendedor acrescidos de um percentual desses custos. Neste 

caso, quanto maior for o custo do vendedor, mais será seu lucro; 

 Contrato por Preço Unitário (Unit Price Contract): nessa modalidade de contrato o 

vendedor recebe por unidade de serviço (valor hora, por exemplo) e o valor do 

contrato está baseado na quantidade da unidade de serviço para concluir o trabalho. 

A comparação do risco do fornecedor e do comprador com relação aos diferentes contratos 

pode ser vista na figura 6. 

 
Figura 6: Tipos de contratos e riscos 

Fonte: Vargas (2009, pg. 95) 

Segundo Vargas (2009), como os recursos necessários geralmente estão fora do ambiente da 

empresa, é necessário avaliar a facilidade de obtê-los e a quantidade de fornecedores 

capacitados para ação, conforme figura 7. 
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Figura 7: Seleção de fornecedores 

Fonte: Vargas (2009, pg. 95) 

Os processos de gerenciamento de aquisições, segundo o PMBOK (2008), são os seguintes: 

 Planejar as aquisições: identificação dos fornecedores em potencial e documentação 

do que será adquirido pelo projeto; 

 Realizar as aquisições: processo de seleção do fornecedor, baseado nas respostas dadas 

pelo fornecedor e adjudicação de contrato; 

 Administrar as aquisições: monitoramento do desempenho do fornecedor, além das 

mudanças e correções no contrato, caso necessário; 

 Encerrar as aquisições: verificação se o trabalho e as entregas foram concluídas de 

maneira aceitável e finalização das aquisições do projeto. 
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3. METODOLOGIA SCRUM 

Este capítulo contempla o Scrum e sua história, além de uma breve descrição sobre as 

metodologias ágeis. 

3.1 HISTÓRICO DO SCRUM E DAS METODOLOGIAS ÁGEIS 

De acordo com Yoshima (2007), em fevereiro de 2001, um grupo de especialistas em 

desenvolvimento de software se encontraram para debater a respeito da maneira como 

desenvolviam os projetos de software. O objetivo do grupo era encontrar alternativas às 

metodologias pesadas e dirigidas por documentação, criando um conjunto de valores ágeis. 

Baseado nas idéias apresentadas foi criado por eles o Manifesto Ágil com a ideologia 

mostrada na figura 8. 

 
Figura 8: Manifesto Ágil 

Fonte: Ken Schwaber et al. (2001) 

Segundo o mesmo autor, Ken Schawber apresentou nesse encontro várias práticas muito 

efetivas para o gerenciamento de projetos de software com foco em objetivos. Esse conjunto 

de práticas foi chamado por ele de Scrum. 

Yoshima (2007) definiu Scrum como uma metodologia com foco no planejamento e 

acompanhamento de projetos, sem se aprofundar em detalhes presentes na engenharia de 

software. Atualmente, o Scrum é utilizado em muitas empresas em diversas áreas, e não 

somente na área de tecnologia, foco inicial da metodologia.  

3.2 CONCEITOS 

O Scrum é ágil e pode ser utilizado para gerenciar e controlar um projeto utilizando práticas 

iterativas e incrementais. De acordo com Yoshima (2007), esta metodologia aumenta 

significativamente a produtividade e reduz o tempo de obtenção de resultados. 
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Esta metodologia pode ser aplicada em projetos de todos os tamanhos e é indicado à 

ambientes complexos, onde há volatilidade nas definições dos requisitos, fazendo com que 

hajam mudanças constantes. Seu uso pode colaborar para o aumento da produtividade da 

empresa. Além disso, as práticas adotadas pelo Scrum permitem que cada participante do 

projeto atue da melhor maneira possível, por ter regras voltadas ao trabalho em equipe e boa 

comunicação dentro do time, segundo Gonçalves e Takato (2008). 

3.3 PAPÉIS 

De acordo com Yoshima (2007), o Scrum é baseado em papéis e responsabilidades, como a 

maioria das metodologias, porém no Scrum os papéis são abrangentes e direcionados 

totalmente para o sucesso do projeto. 

3.3.1 Product Owner 

O Product Owner pode ser aquele que está investindo financeiramente ou que tem grande 

interesse no sucesso do projeto, segundo Yoshima (2007).  

De acordo com o mesmo autor, as principais responsabilidades do Product Owner são: 

 Define as funcionalidades e objetivos do projeto; 

 Concentra as informações vindas através das partes interessadas e do mercado, com o 

objetivo de manter uma visão única das necessidades do projeto; 

 É responsável pelo retorno financeiro do projeto; 

 Define a prioridade das atividades; 

 Aceita ou rejeita os resultados do trabalho. 

3.3.2 Scrum Master 

Segundo Yoshima (2007), o Scrum Master é o líder do projeto e responsável por gerenciar os 

interesses do Project Owner perante ao time. Tem papel semelhante ao Gerente de Projeto da 
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metodologia PMI, porém, teve seu nome alterado para se diferenciar das demais metodologias 

tradicionais.  

De acordo com Yoshima (2007), as principais responsabilidades do Scrum Master são: 

 Aumentar a produtividades do time, promovendo a criatividade e o conhecimento; 

 Estimular a comunicação e a cooperação dos membros do time; 

 Proteger o time de interferências alheias ao projeto; 

 Remover quaisquer tipos de impedimentos que atrapalhem o andamento do projeto; 

 Garantir que o processo está sendo seguido; 

 Selecionar os participantes das reuniões de acompanhamento; 

 Auxiliar na maximização do retorno financeiro do projeto. 

3.3.3 Time de Projeto 

O time é um grupo de pessoas diretamente ligadas às atividades necessárias para o sucesso do 

projeto, segundo Yoshima (2007).  

De acordo com o mesmo autor, as principais responsabilidades do time do projeto são: 

 Responsável por diversas funções dentro do grupo, ou seja, cada membro não tem uma 

única função específica; 

 Define o objetivo dos sprints e especifica os resultados dos trabalhos; 

 Faz o que é necessário, seguindo as regras do projeto, para alcançar os objetivos 

definidos em cada sprint; 

 Apresentam os resultados dos sprints para o Product Owner e outras partes 

interessadas. 
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3.4 ESTRUTURA 

Existem conceitos importantes referente à aplicação de Scrum nos projetos. Segundo 

Yoshima (2007), esses conceitos fundamentam práticas para definição da estratégia de 

inspeção e adaptação do projeto disponibilizando uma visão do andamento do projeto e 

auxiliando na análise do futuro do mesmo. 

O mesmo autor define o sprint como sendo o nome dado ao período de tempo definido para 

cada "etapa" do projeto. Um projeto é composto de vários sprints do mesmo tamanho, pois 

acredita-se que dessa maneira é possível avaliar melhor os resultados e a produtividade da 

equipe. 

De acordo com Yoshima (2007), um sprint é estruturado da seguinte maneira: 

 Planejamento: as partes interessadas planejam quais objetivos devem ser alcançados 

ao longo do sprint; 

 Execução: a equipe executa as atividades visando alcançar os objetivos definidos; 

 Retrospectiva: a equipe discute as lições aprendidas e  analisa quais ajustes devem ser 

efetuados para o próximo sprint. 

A estrutura do sprint é a mesma em todos os projetos. Essa simplicidade em sua estrutura e 

conceitos são alguns dos fatores que tornam o Scrum eficaz, segundo Yoshima (2007). 

3.4.1 Planejamento do Sprint 

O planejamento é feito a cada sprint e é dividido em duas etapas, o Product Backlog e o 

Sprint Backlog. 

Segundo Yoshima (2007), para a definição do Product Backlog, o Product Owner e o Scrum 

Master se reúnem e criam o documento que, geralmente, é uma planilha constando uma 

análise de alto nível das atividades. Esse arquivo contempla as atividades que resultam no que 

é esperado pelas partes interessadas e estão classificados, iniciando pelas mais prioritárias. A 

priorização dos itens é baseada no retorno financeiro que estas atividades irão gerar.  
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Baseado no Product Backlog e na sua priorização, o Scrum Master se reúne com o time e 

estabelece os objetivos do sprint. Segundo Yoshima (2007), métricas são definidas para 

quantificar o esforço e estimar a velocidade da equipe. 

Apesar do Scrum Master definir as métricas utilizadas e a ordem das atividades, o time é que 

define os prazos, de acordo com Yoshima (2007), pois o time é o responsável pela execução 

das atividades e, sendo assim, pode estimar melhor o tempo gasto. 

De acordo com o mesmo autor, após essa análise, cada item é dividido em itens menores que 

possam ser finalizados em um dia, preferencialmente. Esses itens dão origem ao Sprint 

Backlog.  

3.4.2 Execução do Sprint 

A maneira recomendada para o controle do sprint, segundo Yoshima (2007), é através da 

utilização do quadro exemplificado na figura 9. Os itens são incluídos em post-its e são 

movidos de uma coluna a outra, dependendo do seu status. 

 
Figura 9: Exemplo Sprint Backlog 

Fonte: Yoshima (2007, pg. 30) 

É importante que os itens no topo da lista sejam executados primeiro, já que, devido à 

classificação por prioridade, os que aparecem primeiro são os mais importante para as partes 

interessadas. 
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O membro do time escolhe a tarefa que fará, pois acredita-se que isso aumenta o 

comprometimento da equipe  e melhora a performance do projeto, de acordo com Yoshima 

(2007). 

Conforme abordado pelo mesmo autor, todos os dias ocorre a chamada Reunião Diária 

durante o sprint. Esta reunião é composta pelo Scrum Master, o time e qualquer parte 

interessada que queira participar. Um detalhe importante é que essas reuniões não podem 

durar mais de 15 minutos e preferencialmente devem ser feitas em pé e no mesmo horário. 

Segundo Yoshima (2007), durante esta reunião, cada membro do time deve responder três 

perguntas: 

 O que foi feito desde a última reunião; 

 O que pretende fazer até a próxima reunião; 

 Se houve algum impedimento, causando atrasos ou até mesmo impedindo que suas 

atividades fossem feitas. Esses impedimentos podem ser tanto problemas com o 

computador até dificuldades para se comunicar com a gerência do projeto; 

Através destas reuniões, o andamento do projeto pode ser avaliado. 

3.4.3 Revisão do Sprint 

De acordo com Yoshima (2007), a reunião de Revisão do sprint ocorre no último dia do 

sprint e é onde as atividades finalizadas podem se comunicadas ao Product Owner. Essa 

demonstração motiva a equipe e o Product Owner, ao demonstrar que o sprint teve sucesso. 

Durante esta reunião também é feita uma retrospectiva do sprint, segundo o mesmo autor, 

onde devem ser avaliados: 

 O que funcionou bem durante o sprint; 

 O que deve ser alterado. 

Com base nessa análise um documento de lições aprendidas deve ser montado visando evitar 

erros recorrentes e agilizar os próximos sprint ou projetos. 



 38

Uma visão geral do processo pode ser visto na figura 10. 

 
Figura 10: Visão geral sprint 

Fonte: Traduzido de Mountain Goat Software (2005) 

3.5 ESTIMATIVAS 

De acordo com Yoshima (2007), a metodologia Scrum baseia-se no fato de que quando se 

investe muito tempo na definição das métricas a serem utilizadas, ela pode ter acerto baixo. O 

mesmo ocorre no caso de pouco tempo investido na definição das métricas. Entretanto, existe 

um ponto onde o acerto é maximizado. Esse ponto é atingido utilizando o conceito de Story 

Points. 

Story Points é uma métrica que leva em consideração a opinião de todos os envolvidos no 

projeto, não se limitando apenas a opinião de analistas ou coordenadores, segundo Yoshima 

(2007). Os Story Points são mensurados através de pontos, que são livres de unidade, visto 

que apenas representam a complexidade e o esforço necessário para completar uma atividade. 

De acordo com Yoshima (2007), para a definição dos pontos utilizados, qualquer escala pode 

ser utilizada, entretanto, recomenda-se o uso da seqüência de Fibonacci, considerando apenas 

os números 1, 2, 3, 5 e 8. Os números com valor superior a esses não devem ser usados pois, 

caso o esforço utilizado para uma atividade seja maior que 8, ele deve ser divido em partes 

menores, tornando-os mais fáceis de serem controlados.  
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É importante que os pontos definidos por cada membro do time representem o que eles 

realmente acreditam. Entretanto, a participação de um gestor ou um especialista na reunião de 

definição de um determinado item pode influenciar um membro do time, fazendo com que ele 

mude sua opinião, segundo Yoshima (2007). 

De acordo com o mesmo autor, uma das técnicas utilizadas para sanar esse problema é o 

Planning Poker. Esta técnica consiste em distribuir para cada membro do time um conjunto 

de cartas com os números 1, 2, 3, 5 e 8. Para cada item, uma carta deve ser selecionada e 

todos devem mostrá-la ao mesmo tempo, evitando assim que um membro seja influenciado 

por outros membros da equipe. 

Segundo Yoshima (2007), após mostrarem suas cartas, os membros do time que escolheram 

um número baixo devem explicar porque acham aquele item simples de ser resolvido, 

enquanto os que escolheram números altos devem explicar porque consideram o item 

complexo, até que o time entre em um consenso. 

Caso, durante o sprint seja avaliado que o esforço é maior do que o planejado, o esforço deve 

ser alterado e o impacto no sprint deve ser avaliado e alterado, caso necessário. 

3.6 CONTROLE DE ANDAMENTO DO PROJETO 

Uma das maneiras mais comuns de se analisar o andamento do projeto é através do uso de 

Gantt Charts. Exemplo pode ser visto na figura 11. 

 
Figura 11: Exemplo de Gantt Chart 

Fonte: Autoria Própria 

Entretanto, segundo Yoshima (2007), o uso dessa ferramenta nem sempre é uma boa escolha 

devido aos seguintes motivos, principalmente: 
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 Procrastinação: caso o item possa ser entregue antes, por ter seu prazo final estipulado, 

o membro do time pode adiar sua entrega, tendo tempo livre para outras atividades; 

 Dependências: as dependências mostradas no Gantt Chart nem sempre existem. 

Algumas vezes é possível fazer várias atividades paralelamente, mas, por terem sido 

definidas com dependência, é necessário que uma atividade termine para que outra 

comece; 

 Porcentagem de Conclusão: a análise de andamento do projeto nem sempre é precisa, 

pois se todas as atividades estão em 90%, significa que o projeto está 90% concluído. 

Entretanto, caso haja algum problema no final das atividades o projeto voltará ao 0%, 

visto que nenhuma atividade estava realmente concluída; 

Por estes motivos, o Scrum recomenda o uso do Burndown Chart, para gerenciamento de 

projetos, de acordo com Yoshima (2007). 

 
Figura 12: Exemplo de Burndown Chart 

Fonte: Autoria Própria 

Segundo Yoshima (2007), neste gráfico o eixo X representa a linha do tempo do projeto e o 

eixo Y representa o número de itens que devem ser executados. 

Uma linha é traçada representando o andamento planejado do projeto e outra linha é traçada 

conforme as atividades forem finalizadas, ao longo do tempo. Através deste gráfico é possível 

analisar se o projeto está correndo conforme o planejado ou se está atrasado/adiantado. 
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4. GESTÃO DE RISCOS 

O PMBOK (2008) define risco como sendo um evento incerto que, caso ocorra, irá afetar 

positivamente ou negativamente os objetivos do projeto. Ou seja, é um fato que transcende o 

controle das pessoas envolvidas e pode desviar o projeto do caminho planejado. 

Segundo EYU (2010), em todos os projetos existem incertezas e estas incertezas podem gerar 

riscos para o projeto. O processo de gestão de riscos consiste em planejar, identificar, analisar, 

responder e monitorar os riscos do projeto, aumentando a probabilidade e o impacto de 

eventos benéficos ao projeto e minimizando a probabilidade e impacto de eventos maléficos 

ao projeto. 

De acordo com a EYU (2010), um projeto pode falhar por três motivos: 

 Impossível de ser feito: a gestão de riscos pode trazer a tona justificativas para que o 

projeto seja parado ou alterado, de modo a torná-lo possível; 

 Ter entregáveis plausíveis, mas falhar por ter um objetivo não realista: as práticas 

utilizadas na gestão de riscos pode auxiliar a tornar os objetivos e expectativas do 

projeto mais realistas; 

 Ser plausível e realista, mas ser executado de maneira falha e/ou não ter resultados 

úteis: por lidar diretamente com as causas dos riscos, a gestão de riscos auxilia na 

limitação de emergências e minimização de retrabalhos e defeitos. 

Além disso, segundo a EYU (2010), a gestão de riscos pode ser utilizada, entre outras coisas, 

para: 

 Diminuir os custos do projeto, por evitar que riscos se materializem em problemas 

para o projeto; 

 Minimizar frustrações causadas por problemas que poderiam ser evitados; 

 Auxiliar o gerente de projeto e o time a avaliar melhor o plano do projeto visando 

reduzir os riscos; 

 Justificar a criação de reservas de recursos para o projeto. 
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O fluxo do processo de gestão de riscos pode ser visto na figura 13. 

 

Figura 13: Fluxo do processo da gestão de riscos 
Fonte: Traduzido de EYU (2010) 

4.1 PLANEJAMENTO DA GESTÃO DE RISCOS 

De acordo com a EYU (2010), o objetivo da gestão de riscos é de desenvolver uma estratégia 

para tratar os riscos do projeto. As principais características dessa estratégia são:  

 Definição de como os riscos serão tratados; 

 Adaptar as políticas e procedimentos da empresa, com relação aos riscos, de acordo 

com a necessidade do projeto; 

 Ajustar as atividades de gestão de riscos de acordo com a natureza do projeto, 

experiência do time e importância do projeto para a organização. 

É importante que as partes interessadas tenham o mesmo entendimento dos termos que serão 

usados para descrever os riscos, pois esses dados serão utilizados para a definição dos 

parâmetros dos riscos, como por exemplo, o uso de termos como alto impacto ou média 

probabilidade. 

Uma das ferramentas utilizadas durante o planejamento é o RBS - Risk Breakdown Structure. 

Essa ferramenta auxilia na separação dos riscos em pacotes menores separando por frentes de 

trabalho e/ou atividades, dependendo da necessidade do projeto. Um exemplo dessa 

ferramenta pode ser visto na figura 14. 
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Figura 14: Exemplo de Risk Breakdown Structure 
Fonte: Traduzido de EYU (2010) 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

De acordo com a EYU (2010), esse processo é responsável por identificar e documentar quais 

riscos podem afetar o projeto. Por esse motivo é recomendável que seja feita uma lista de 

todos os riscos e oportunidades do projeto, bem como seu entendimento. 

As principais técnicas utilizadas para a identificação de riscos, segundo a EYU (2010), estão 

listadas abaixo: 

 Análise de documentação de projetos anteriores: baseado na lista de riscos ou 

problemas enfrentados em projetos passados, é possível identificar riscos ao projeto 

atual; 

 Brainstorming: preferencialmente deve ser feito de forma livre, onde todas as idéias 

são bem vindas, para que nenhuma hipótese válida seja descartada antes da análise do 

grupo e os possíveis riscos possam ser identificados; 

 Método Delphi: método baseado na opinião de um grupo de especialistas que, com 

base nas suas experiências, podem avaliar melhor os riscos em questão; 

 Diagrama de Ishikawa: utilizado para estruturar os possíveis riscos e suas causas. A 

figura 15 mostra um exemplo dessa técnica; 
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Figura 15: Exemplo de Diagrama de Ishikawa 

Fonte: Autoria Própria 

 Análise SWOT: essa análise pode ajudar a encontrar oportunidades dentro de "Forças" 

(pontos fortes) e riscos dentro de "Fraquezas" (pontos fracos). Na figura 16 pode ser 

visto um exemplo de como utilizar essa técnica. 

 
Figura 16: Análise Swot 
Fonte: Autoria Própria 

4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS 

Segundo a EYU (2010), o principal objetivo da análise qualitativa dos riscos é avaliar os 

riscos e, baseado nas suas características, definir a probabilidade de que ocorram e seus 

possíveis impactos. 

Devido aos riscos serem agrupados em faixas, as análises são mais fáceis de serem feitas, de 

maneira mais rápida e com a vantagem de gerar uma lista de riscos priorizada, de acordo com 

a EYU (2010). Por outro lado, a análise é menos precisa, por ter um caráter mais subjetivo. 



 45

Conforme abordado pelo mesmo autor, é importante que os riscos estejam claros e os dados 

nos quais foram baseados sejam confiáveis, caso contrário a análise de probabilidade e 

impacto não terá a qualidade desejada. 

Segundo a EYU (2010), uma vez que os riscos estejam refinados, precisos e confiáveis, a 

probabilidade de que o risco ocorra e o impacto que esse risco pode ter no projeto deve ser 

calculado. 

O mesmo autor ainda afirma que os parâmetros utilizados para definir se o risco é baixo, 

médio ou alto devem ser definidos, tanto para o impacto quanto para a probabilidade. Um 

exemplo da montagem desses parâmetros pode ser visto na tabela 1. 

 
Tabela 1: Exemplo de parâmetros para definição de impacto e probabilidade do risco 

Fonte: Traduzido de EYU (2010) 

O próximo passo é multiplicar o impacto pela probabilidade para que a análise possa ser feita 

considerando ambos os fatores, conforme tabela 2. 
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Tabela 2: Exemplo de determinação de probabilidade e impacto do risco 

Fonte: Traduzido de EYU (2010) 

Segundo a EYU (2010), baseado nesses dados é possível demonstrar essas informações 

graficamente, tornando mais clara a interpretação, conforme figura 17, pois combinação de 

impacto e probabilidade pode trazer mais atenção ao risco ou considerá-lo pouco importante 

ao projeto. 

 
Figura 17: Exemplo de demonstração gráfica de impacto e probabilidade 

Fonte: Traduzido e modificado de EYU (2010) 

Segundo a EYU (2010), com estas informações é possível dar mais prioridade e atenção aos 

riscos mais relevantes, podendo evitar que eles se materializem e tenham impactos negativos 

ao projeto. 
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4.4 ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS 

O objetivo da análise quantitativa dos riscos, de acordo com a EYU (2010), é gerar uma 

estimativa do efeito do risco no objetivo do projeto. 

Ainda segundo o mesmo autor, por analisar cada risco, esse tipo de análise tem maior 

precisão, é mais objetiva do que a análise qualitativa e gera ao time informações mais 

detalhadas para basear as suas decisões. Entretanto, essa análise consome mais tempo e exige 

mais conhecimento da equipe, para uma análise de qualidade. 

Segundo a EYU (2010), uma das ferramentas mais utilizadas para mensurar os itens é a de 

Valor Esperado. Esta ferramenta, baseada na probabilidade e impacto, demonstra quais ações 

devem ser tomadas.  

Conforme exemplo citado pela EYU (2010), considerando que, durante a análise de um 

determinado risco, sua probabilidade de ocorrência seja de 10% e seu impacto seja de R$ 

1.000,00, o Valor Monetário Esperado é de R$ 1.000,00. Sendo assim, caso seja identificada 

uma ação que evitaria esse risco por R$ 500,00, esta ação deve ser tomada. 

De acordo com o PMBOK (2008), outra técnica muito utilizada é a opinião especializada. 

Nessa técnica, especialistas com experiência no assunto estimam os impactos no custo e 

cronograma do projeto, além de avaliar a probabilidade de que isso ocorra. 

4.5 RESPOSTA AOS RISCOS 

De acordo com a EYU (2010), o processo de resposta aos riscos tem o objetivo de determinar 

uma lista de ações que podem ser tomadas para aumentar as chances de sucesso do projeto. 

Essa lista de ações deve ser iniciada pelos riscos mais prioritários, visto que eles demandam 

maior atenção, segundo o mesmo autor Além disso, recursos devem ser atrelados a essas 

atividades e um cronograma deve ser definido para que os riscos sejam tratados. 

Segundo a EYU (2010), os principais fatores para o sucesso do plano de resposta aos riscos 

são apresentados na figura 18 e explicados abaixo: 
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Figura 18: Principais fatores de sucesso do plano de resposta de riscos 
Fonte: Traduzido de EYU (2010) 

 Comunicar: as partes interessadas devem estar cientes do que está ocorrendo e devem 

estar de acordo com o plano de resposta; 

 Definir papéis e responsabilidades: cada risco deve estar associado a uma pessoa. Essa 

pessoa deve conhecer as expectativas das partes interessadas e deve ter a autoridade 

necessária para tomar as devidas ações; 

 Especificar tempo de resposta: o plano de ação deve ter uma data;  

 Disponibilizar recursos, custos e cronograma: o plano de respostas deve ser planejado 

como as outras atividades do projeto e tendo estimado os recursos necessários, custos 

e duração de suas atividades; 

 Endereçar interação dos riscos e respostas: os riscos devem estar atrelados a sua 

respectiva resposta; 

 Assegurar respostas apropriadas: as respostas aos riscos devem ser consistentes com 

os objetivos do projeto, expectativas das partes interessadas, ser tecnicamente factível 

e seguir os valores da companhia; 

 Endereçar riscos e oportunidades: caso os riscos e oportunidades não estejam 

integralmente endereçadas, o plano de respostas estará incompleto e pode ser tornar 

inválido; 
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 Desenvolver estratégias: as respostas devem ser planejadas através de uma visão 

estratégica do projeto antes de detalhá-la tecnicamente. 

Segundo a EYU (2010), existem basicamente 8 estratégias a serem usadas para tratar os 

riscos, sendo 4 para tratar os riscos positivos (oportunidades) e 4 para tratar os riscos 

negativos. Os itens serão abordados nas tabelas 3 e 4. 

Eliminar
•  Eliminar o risco completamente;
•  Alterar os objetivos do projeto.

Transferir •  Contratar terceiros para assumirem a responsabilidade pelo risco.

Mitigar •  Executar ações que diminuam o impacto e/ou a probabilidade do risco.

Aceitar
•  Aceitar passivamente. Nesse tipo de estratégia nada é feito para tratar o risco;
•  Aceitar ativamete. Caso o risco se materialize, uma ação está planejada para atuar sobre 
esse risco.

Estratégias para tratar riscos negativos

 

Tabela 3: Estratégias para tratar riscos negativos 
Fonte: Traduzido e modificado de EYU (2010) 

Explorar •  Assegurar que oportunidade se realize, agindo de forma a facilitar que ela ocorra.

Compartilhar
•  Alocação da oportunidade a um terceiro que esteja mais apto a fazer com que a 
oportunidade se materialize.

Melhorar •  Executar ações que aumentem o impacto e/ou a probabilidade do risco.

Aceitar •  Aproveitar a oportunidade caso ocorra, porém sem tomar nenhuma ação para alcançá-la.

Estratégias para tratar riscos positivos

 

Tabela 4: Estratégias para tratar riscos positivos 
Fonte: Traduzido e modificado de EYU (2010) 

4.6 MONITORAMENTO E CONTROLE DE RISCOS 

Durante o processo de monitoramente e controle de riscos, segundo a EYU (2010), é 

importante acompanhar os riscos identificados, monitorar os riscos residuais, identificar 
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novos riscos, assegurar que o plano de resposta está sendo efetuado e avaliar se está sendo 

efetivo. 

O processo de monitoramento e controle de riscos é demonstrado na figura 19.  

 
Figura 19: Processo de monitoramento de controle de riscos 

Fonte: Autoria Própria 
 

Segundo o PMBOK (2008), as principais ferramentas e técnicas utilizadas para esse processo, 

são as seguintes: 

 Reavaliação dos riscos: o processo de monitoramento e controle pode resultar na 

identificação de novos riscos, reavaliação dos riscos e até mesmo eliminação de riscos, 

dependendo do andamento do projeto e seu objetivo; 

 Auditoria de riscos: essa ação tem como objetivo examinar a eficácia das respostas 

para tratar os riscos e identificar e suas causas-raiz, além de verificar a eficácia do 

gerenciamento de riscos no projeto; 

 Medição de desempenho técnico: é baseada na comparação das realizações técnicas do 

projeto com o cronograma. Um desvio como ter finalizado mais ou menos atividades 

do que o planejado pode ser utilizado para prever o risco que o projeto está 

enfrentando. 

Segundo Marcelino (2010), "os processos de análise, planejamento e monitoramento devem 

ser realizados periodicamente enquanto o projeto estiver sendo realizado", isso porque um 

risco pode ser detectado a qualquer momento do projeto e a equipe deve estar atenta para 

identificá-lo. 
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5. UTILIZAÇÃO DAS METODOLOGIAS PMI E SCRUM NA GESTÃO DE 

RISCOS 

Nesse capítulo será relatada a experiência vivida pelo autor desta monografia durante um 

projeto do qual fez parte, atuando como membro de um PMO de um projeto de implantação 

sendo o responsável pela gestão de riscos do projeto.  

Esse projeto teve início em janeiro de 2010 e foi finalizado em março de 2011, sendo a 

primeira fase de janeiro a julho de 2011 e a segunda fase de agosto de 2010 a março de 2011. 

O nome da empresa em questão e do projeto foram ocultados, pois a empresa não autorizou a 

divulgação dos nomes. 

5.1 CENÁRIO DO PROJETO 

Após a finalização da primeira fase do projeto, durante as lições aprendidas, o projeto como 

um todo foi discutido e todos os problemas enfrentados foram analisados. 

Durante essa análise, foi identificado que alguns desses problemas poderiam ter sido 

endereçados antes que ocorressem evitando assim a possibilidade do insucesso do projeto. 

Tais ações teriam contribuído para a boa imagem do PMO do projeto e para o aumento de 

confiança da empresa no time, evitando sustos desnecessários durante o projeto e a 

implantação. 

Algumas ações para se antecipar aos riscos foram feitas, como por exemplo a criação de um 

plano de contingência. Entretanto de maneira superficial e sem o total envolvimento das 

partes interessadas.  

Por esse motivo, após a formalização do final da primeira fase do projeto e o início das 

atividades da fase dois do projeto, foi decidido que um plano de gerenciamento de riscos seria 

adotado e o mesmo seria acompanhado ao longo do projeto. 

Com o time ciente de que esse era o melhor caminho a ser seguido, o autor desta monografia 

foi nomeado o responsável pelo gerenciamento dos riscos do projeto. 
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5.2 SELEÇÃO DA METODOLOGIA 

Ao longo de todo o projeto a metodologia PMI havia sido utilizada. Além de ser a 

metodologia padrão da empresa, os membros da equipe já estavam familiarizados com as 

técnicas e um deles inclusive era certificado pelo PMI, ou seja, tinha a certificação PMP. 

Baseado nesses itens, o levantamento dos materiais que seriam utilizados começou a ser feito 

e as técnicas e ferramentas que seriam adotadas começaram a ser utilizadas. 

Entretanto, devido à implantação da primeira fase do projeto, alguns itens demandavam 

atenção imediata e, caso ações preventivas não fossem tomadas, o projeto poderia ser 

impactado. 

A necessidade de ações rápidas fez com que a equipe reavaliasse a gestão de riscos utilizando 

a metodologia PMI. Apesar de consistente e confiável, sua agilidade no tratamento dos riscos 

não atenderia a necessidade do time. 

Foi abordado por um dos membros do time a opção de ser adotada uma metodologia ágil, 

pelo seu foco em resultados e agilidade. Dentre as possibilidades o Scrum pareceu a mais 

razoável, até pelo fato que existia dentro do time um profissional que já havia trabalhado com 

a metodologia e poderia auxiliar o time a utilizá-la. 

Ao iniciar as análises o time se deparou com o fato da metodologia Scrum não ter um grande 

foco em riscos e a possibilidade de que seu uso não atendesse as necessidades do projeto foi 

comentado. 

Esse tema fez com que o membro mais experiente do time, que já havia trabalhado com 

ambas as metodologias, tivesse a idéia de combinar a agilidade e foco em resultados da 

metodologia Scrum com a confiabilidade e solidez da metodologia PMI. 

5.3 EXECUÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS 

Com a decisão do rumo a ser seguido, foi dado início ao planejamento da gestão de riscos do 

projeto e quais itens seriam utilizados de cada metodologia.  
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De cada uma das metodologias foram selecionados alguns itens, estando os principais 

demonstrados na tabela 5. 

PMI SCRUM 

 Análise Quantitativa; 

 Análise Qualitativa; 

 Análise de Causa e Efeito; 

 Estratégias para tratamento de riscos. 

 Reuniões diárias; 

 Risk Backlog; 

 Sprints; 

 Burndown Chart. 

Tabela 5: Itens selecionados das metodologias PMI e Scrum 
Fonte: Autoria Própria 

Após a seleção das técnicas e ferramentas a serem utilizadas, foi dado início a identificação 

dos riscos, através de Brainstorming.  

As partes interessadas questionadas e, os riscos pertinentes a cada área relacionada ao projeto 

começaram a surgir. Conforme os riscos iam sendo identificados, o Risk Backlog ia sendo 

preenchido. O Risk Backlog nada mais é do que o Product Backlog utilizado para o 

gerenciamento de riscos. 

Com a identificação inicial de alguns riscos, as análises começaram a serem feitas, iniciando 

pela análise de Causa e Efeito do risco. Essa foi a primeira análise a ser feita, pois nem todas 

as partes interessadas tem o conhecimento de gerenciamento de riscos e é possível que muitas 

vezes algo que foi levantado como o risco seja uma causa ou um efeito do risco. 

Um exemplo disso pode ser visto em um dos itens levantados: requerimentos entregues com 

atraso. Apesar de, inicialmente este item ter sido levantado como um risco, na verdade, após a 

análise do PMO e de especialistas do projeto, essa é a causa de um risco. Isso porque o atraso 

na entrega dos requerimentos fará com que o inicio do desenvolvimento atrase e com isso o 

entregável será atrasado e isso é um risco para o projeto. O atraso do entregável irá causar um 

atraso no cronograma do projeto. 

Baseado nesse exemplo, a maneira correta de demonstrar a análise de causa e efeito, no caso 

específico desse projeto, está evidenciada na tabela 6. 
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Causa Risco Efeito 

Requerimentos entregues 

com atraso. 

Entregável do projeto pronto 

fora do prazo. 

Atraso do cronograma do 

projeto. 

Tabela 6: Demonstração da análise de causa e efeito 
Fonte: Autoria Própria 

Após definição dos riscos, suas causas e efeitos, o próximo passo foi a análise quantitativa e 

qualitativa dos riscos. 

Baseados em algumas premissas e opiniões de especialistas, foram atrelados a cada item a 

probabilidade do risco ocorrer e seu impacto monetário e em quantidade de dias. Com relação 

ao mesmo item utilizado anteriormente, os dados estão demonstrados na tabela 7. 

Risco 

Entregável do projeto pronto fora do prazo. 

Premissas 

Considerando as 100 pessoas envolvidas com um custo médio de 5 mil reais/mês. 

Custo de aproximadamente 17 mil reais/dia e atraso de 20 dias no projeto. 

Probabilidade Impacto Financeiro x Impacto Tempo Impacto x Probabilidade 

75% R$ 340.000,00 R$ 255.000,00 

Tabela 7: Premissas, probabilidade e impacto do risco 
Fonte: Autoria Própria 

Com base nessa tabela é possível analisar que, segundo os especialistas, existe uma grande 

chance do risco se materializar. Caso isso aconteça as pessoas terão que atuar 20 dias a mais 

no projeto. Ao multiplicar a probabilidade pelo impacto, é encontrado o valor de R$ 

255.000,00 para este risco. 

Depois de calculados os valores para todos os riscos identificados, eles são priorizados pelo 

valor encontrado e os especialistas definem que estratégia será utilizada. No caso desse item 

foi decidido que ele seria mitigado e foi nomeado um responsável por este risco. 

Com o Risk Backlog pronto, foi dado inicio ao planejamento do sprint. Cada risco foi 

analisado e ações para tratá-los foram definidas. O esforço de cada ação foi definido em horas 

e a duração escolhida para cada sprint foi de duas semanas. Com os parâmetros e o esforço de 

cada atividade definidos, foi dado início ao sprint. 
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Para o risco citado anteriormente três atividades foram definidas para tratamento do risco, 

conforme tabela 8. 

Risco 

Entregável do projeto pronto fora do prazo. 

Atividades Esforço 

1- Solicitar aos patrocinadores do projeto a aprovação de horas extras. 

2- Conscientizar a equipe da importância do projeto através de reuniões. 

3- Avaliar a possibilidade de retirar funcionalidades do escopo do projeto. 

4h 

8h 

20h 

Tabela 8: Atividades definidas para tratamento do risco 
Fonte: Autoria Própria 

Foi montado um quadro onde os post-its foram colocados, conforme figura 20, representando 

os riscos e as atividades referentes a cada risco. Na reunião diária, cada membro da equipe 

selecionou uma atividade ou um conjunto de atividades para executar. As reuniões diárias 

seguiram a recomendação da metodologia Scrum e foram feitas em pé e com duração máxima 

de 15 minutos. 

 
Figura 20: Quadro utilizado nas reuniões diárias 

Fonte: Autoria Própria 
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Conforme os dias se passaram, as atividades relacionadas aos riscos foram sendo executadas. 

O acompanhamento do andamento das atividades foi feito através da utilização do  Burndown 

Chart. Na figura 21, pode ser visto o estado do Burndown Chart ao final do sprint 1. 

 
Figura 21: Burndown Chart ao final do sprint 1 

Fonte: Autoria Própria 

Analisando o Burndown Chart foi possível observar que a quantidade de atividades que 

haviam sido selecionadas demandaram um esforço maior que o planejado.  

Durante a reunião de revisão do sprint foi definido que menos atividades deveriam ser 

alocadas para cada membro do time e que o sprint deveria conter menos riscos. Com base nas 

lições aprendidas durante o primeiro sprint, os próximos sprints evoluíram de maneira muito 

mais precisa. 

Ao final desse sprint uma nova análise é feita para avaliar se as atividades executadas foram 

efetivas e redefinir a probabilidade e o impacto dos riscos. 

Para o risco comentado anteriormente o sprint foi efetivo. Esta consideração pode ser feita 

pois, considerando o valor do cálculo de impacto versus probabilidade antes e após as 

atividades, o valor foi reduzido. Esse cálculo pode ser visto na tabela 9. 
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Risco 

Entregável do projeto pronto fora do prazo. 

Premissas 

Considerando as 100 pessoas envolvidas com um custo médio de 5 mil reais/mês. 

Custo de aproximadamente 17 mil reais/dia e atraso de 20 dias no projeto. 

Probabilidade Impacto Financeiro x Impacto Tempo Impacto x Probabilidade 

25% R$ 340.000,00 R$ 85.000,00 

Tabela 9: Cálculo do impacto versus probabilidade após o sprint 1 
Fonte: Autoria Própria 

Apesar do impacto ser o mesmo, a probabilidade que o risco se materialize diminuiu, 

minimizando assim o valor do risco. 

Foi montado um gráfico para representar a posição do risco considerando o eixo X como 

impacto e o eixo Y como probabilidade. Na figura 22 pode ser visto a representação dos 

riscos antes do sprint 1 e na figura 23 a representação dos riscos após o sprint 1. 

 
Figura 22: Representação dos riscos antes do sprint 1 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 23: Representação dos riscos após o sprint 1 

Fonte: Autoria Própria 

Devido aos riscos identificados e atividades realizadas durante os sprints, o time e os 

especialistas adquiriram maior maturidade na análise dos riscos do projeto em questão. 

Sendo assim, após eliminar os riscos menos relevantes e levando em conta os riscos residuais 

que poderiam impactar o projeto foi criado um plano de contingência, próximo a data de 

implantação do projeto. 

Este plano contemplou os principais riscos e diferentes estratégias foram tomadas para 

endereçá-los. Alguns deles foram mitigados, outros aceitos ativamente, com a criação de um 

plano de ação caso ocorressem e outros foram aceitos passivamente, pois nada mais podia ser 

feito para endereçá-los. 

Felizmente o plano não precisou ser colocado em prática, pois as ações tomadas durante os 

sprints foram adequadas e nenhum dos riscos se materializou durante a implantação. 

O projeto foi considerado bem sucedido e a companhia ficou satisfeita com o time. 
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6. CONCLUSÃO 

Durante a execução de um projeto há diversas vertentes que devem ser analisadas e 

acompanhadas para que se tenha sucesso em alcançar os objetivos do projeto. 

O uso de metodologias para a gestão do projeto é uma boa prática que sempre deve ser 

adotada nesses casos, pois todas elas podem agregar algo ao projeto, mesmo que a 

metodologia não seja inteiramente utilizada, pois algumas de suas técnicas podem não ser 

aplicáveis em determinados tipos de projeto. 

O gerenciamento de riscos tem sido cada vez mais usado por empresas visando evitar que 

algo passe desapercebido e impacte negativamente os projetos. Outro ponto relevante é que a 

gestão de riscos pode ser usada para encontrar oportunidades e eliminar riscos, gerando um 

maior lucro para o projeto. 

No projeto contado no capítulo 5, a gestão de riscos poderia não ter obtido sucesso caso 

tivéssemos optado pela utilização da metodologia PMI apenas. O mesmo poderia ter ocorrido 

caso usássemos apenas a metodologia Scrum. Entretanto, ao combinarmos as duas 

metodologias, foi possível obter o resultado esperado das partes interessadas com agilidade. 

Na opinião de todos os envolvidos com o projeto, a decisão de utilizar mais de uma 

metodologia foi a correta. Compartilho dessa opinião, pois agregou à nossa equipe 

conhecimento de outras técnicas, além de desenvolver um conhecimento mais profundo das 

técnicas já conhecidas. 

O projeto foi considerado um sucesso, visto que os riscos que poderiam ter impactos mais 

significativos ao projeto foram tratados antes que se materializassem e, por isso, não 

impactaram  a implantação. 

Por ter se mostrado útil e eficaz, este projeto será utilizado como base para que essa mesma 

estrutura de gestão de riscos seja aplicada em outros projetos, visto que alguns milhares de 

reais foram economizados pelo tratamento dado ao riscos.  

O objetivo de um projeto é ter sempre sucesso. Por esse motivo é recomendável que os riscos 

sejam gerenciados em todos os projetos, afinal de contas, de acordo com Freitas (2009), 

"...não gerenciar os riscos é o maior risco do projeto". 
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Para um futuro estudo, poderia ser abordada a utilização das metodologias PMI e Scrum 

combinadas no gerenciamento de todas ás áreas do projeto, utilizando as técnicas e processos 

do Scrum com as nove áreas de conhecimento do PMI, obtendo agilidade e solidez no 

gerenciamento do projeto como um todo. 
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