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UMA PROPOSTA PARA APLICAR A�ÁLISE QUA�TITATIVA DE 
RISCOS EM PROJETOS DE SOFTWARE ÁGEIS1 

 
 
Autor: MARCIO MAGALHÃES DE SOUZA 
Orientador: Prof Dr. HERMANO PERRELLI DE MOURA 
Co-Orientadora: Profª. Drª. CRISTINE MARTINS GOMES DE GUSMÃO 

Resumo 

Apesar dos avanços na Gerência de Riscos e do crescente interesse sobre este tema, 

percebe-se que uma pequena minoria das empresas aplica ativamente abordagens desta área, 

mostrando que, na indústria de software, os métodos utilizados ainda não alcançaram todo seu 

potencial. 

Isto ocorre, principalmente, devido a uma série de obstáculos, tais como: a 

dificuldade ou impossibilidade de uma medição dos riscos com sucesso e ao não conhecimento 

das alternativas. Contribui para isto, o fato da disciplina de gerência de risco ser relativamente 

nova e, também, à deficiência de entendimento causada pela abstração do fenômeno. Em alguns 

casos, a gerência de riscos não é aplicada, por causa do alto custo de sua execução em 

decorrência da ausência de agilidade e adaptabilidade nos modelos, métodos, técnicas e 

processos existentes. 

Com o objetivo de tornar a atividade de quantificação de riscos viável no contexto de 

projetos de desenvolvimento ágil de software, este trabalho define uma proposta para aplicação 

da análise quantitativa de riscos, sob o ponto de vista do gestor de um time de desenvolvimento, 

empregando os conceitos de árvore de decisão no levantamento e estudo quantitativo de riscos. 

Para a obtenção do resultado esperado desta dissertação, foram conduzidas pesquisas 

de campo em uma empresa de Tecnologia da Informação do Pólo de Informática do Recife, que 

capturaram dados, tais como: atributos de caracterização dos projetos e os impedimentos 

decorrentes destes, resultando na formação de uma base histórica de dados de projetos de 

desenvolvimento ágil de software. 

Para a avaliação da proposta, foi dirigido um estudo de caso e os resultados 

mostraram uma tendência da efetividade desta, para a aplicação da análise quantitativa de riscos 

em projetos ágeis de software. 
                                                
1 Dissertação de Mestrado em Ciência da Computação, Centro de Informática, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, PE, Março de 2010. 
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A PROPOSAL TO APPLY QUA�TITATIVE RISK A�ALYSIS I� A� 
AGILE SOFTWARE PROJECT2 

 
 
Author: MARCIO MAGALHÃES DE SOUZA 
Advisor: Prof Dr. HERMANO PERRELLI DE MOURA 
Co-Advisor: Profª. Drª. CRISTINE MARTINS GOMES DE GUSMÃO 

Abstract 

Despite the advances in Risk Management and the growing interest in this subject, 

only a minority of the companies actively apply risk management approaches which demonstrate 

that, in the software industry, the methods used have not yet reached their full potential. 

This is primarily due to a series of obstacles, such as the difficulty or impossibility of 

a successful measurement of risks and the absence of knowledge about alternatives. Contributing 

to this is the fact that risk management is a relatively new discipline; the problem to understand 

risk management is caused by phenomenon's abstraction. In some cases, risk management is not 

applied because of the high cost of its execution due to the lack of agility in the existing models, 

methods, techniques and procedures. 

In order to make the activity of quantifying risks viable in the context of agile 

software development projects, this work defines a proposal to apply quantitative risk analysis 

from the development team manager’s point of view, using decision tree concepts for risk 

elicitation and quantitative study. 

To obtain the expected result of this dissertation field researches were conducted in 

an Information Technology’s company, located in Recife’s Informatic Pole, which captured data 

such as projects’ characterization attributes and impediments, resulting in the formation of an 

agile software development project’s historical data base. 

For the proposal’s evaluation, a case study was conducted and its results showed an 

effectiveness’ tendency for the former when applied to quantitative risk analysis in agile 

software projects. 

 

                                                
2 M.Sc  Dissertation, Center for Informatics, Federal University of Pernambuco, Recife, PE, March, 2010. 
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Capítulo 1 

Introdução 
 

Este capítulo faz uma contextualização do foco desta pesquisa, relata a principal 

motivação para realização desta, lista os objetivos almejados, descreve a abordagem adotada e, 

finalmente, mostra como está organizado o seu conteúdo. 

 

1.1 Contextualização 

Ao longo das últimas décadas, com a globalização da economia mundial, as empresas 

têm se deparado com um processo de concorrência mais acirrada, onde a sua simples 

estabilidade no mercado tem sido uma tarefa complexa. A diferenciação na forma de gerir, tanto 

o desenvolvimento de produtos quanto a prestação de serviços, tem ajudado a estas organizações 

não só na manutenção de seus clientes, bem como na expansão de suas participações neste 

ambiente altamente competitivo. 

No campo da Tecnologia da Informação, esta situação não é diferente, sendo 

percebida, mais especificamente, no desenvolvimento de software. O desenvolvimento de 

software é cheio de incertezas, tais como dificuldades que produzem os atrasos de cronogramas 

e, consequentemente, levam a aumentos de custos ou entregas dos artefatos de forma 

insatisfatória. Tratar as incertezas ou as dificuldades antes mesmo de sua ocorrência, através de 

ações preventivas, é responsabilidade da gerência de projetos, em particular, a gerência de riscos 

[Gusmão e Moura 2004]. 
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Acredita-se que a gerência de riscos é um instrumento para minimização de falhas em 

projetos de software [Boehm 1991], contudo, apesar das evidências em prol da sua efetivação, a 

sua institucionalização em empresas vem demonstrando resistência [Wiegers 1999; Machado 

2002]. Pesquisas feitas sobre melhoria de processos no final da década de noventa (1990), na 

Austrália, averiguaram que a execução da gerência de riscos de forma planejada e com 

acompanhamento, acontece em 12% das empresas. Em 48% destas, a sua efetivação ocorre de 

maneira informal e 40% não a utilizam [Rout et al. 2000; Machado 2002]. No Brasil, pesquisa 

similar sobre qualidade de software, realizada pela Secretaria de Planejamento em Informática 

(SEPIN), demonstrou um cenário não muito diferente, pois das 446 empresas pesquisadas, 

somente 11,43% executam a gerência de riscos [Machado 2002; SEPIN 2002]. 

Se no âmbito da gerência de projetos tradicional o panorama já não é favorável, na 

conjuntura da gerência ágil de projetos, a situação é ainda pior. Isso porque, em geral, métodos 

ágeis como, por exemplo, Scrum [Schwaber 2004], não possuem um processo definido e 

detalhado para a gerência de riscos. 

1.2 Motivação 

Embora a gerência de riscos aplicada à gestão tradicional de projetos tenha sido 

estudada por diversos autores [Charette 1989; Boehm 1991; Karolak 1996; Kontio 2001; 

Machado 2002; Gusmão 2007], algumas poucas iniciativas têm sido vistas e trabalhadas na 

esfera ágil, especialmente, no que se refere à avaliação de riscos [Smith and Pichler 2005; 

Ribeiro 2009]. 

Desta forma, a motivação para este trabalho é o desenvolvimento de uma proposta 

para viabilizar a aplicação da Análise Quantitativa de Riscos (AQR) em projetos ágeis de 

software, contribuindo diretamente para que os gestores, adeptos de métodos ágeis, possam 

trabalhar se antecipando aos riscos, sempre que possível, sem perderem a rapidez e nem 

deformarem a dinâmica do método utilizado. 

A importância desta pesquisa é tanto a proposta em si, dentro de um novo prisma, 

quanto o fornecimento de um estudo científico para as organizações que executam projetos de 

software e utilizam algum método de gerenciamento ágil. Ainda que esse tópico (gerência de 

riscos) tenha recebido atenção da literatura, principalmente, nas décadas de oitenta (1980) e parte 

da de noventa (1990), respectivamente, ainda se faz necessário um maior aprofundamento, pois 

poucas novas idéias e pesquisas sobre o assunto foram apresentadas desde então [Kontio 2002]. 
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1.3 Objetivos da Dissertação 

Esta dissertação tem como objetivo principal disponibilizar uma proposta para tornar 

viável a aplicação da análise quantitativa de riscos em projetos ágeis de software, sob o ponto de 

vista do gestor de um time de desenvolvimento. 

Os objetivos específicos a serem alcançados são: 

• Criar uma base histórica com dados de projetos ágeis de software 

• Identificar os fatores de riscos que incidem no desenvolvimento de projetos de 

software que utilizam métodos ágeis 

• Obter a intensidade de ocorrência de fatores de riscos 

• Construir uma fonte de referência especializada com fatores de riscos gerais para 

projetos ágeis de software 

1.4 Método Adotado 

O planejamento da pesquisa compreende a determinação das seguintes etapas: tipo de 

pesquisa; método de pesquisa; fontes de informação; e, abordagem da pesquisa que, no caso 

deste trabalho, foram estabelecidas como mostrado na Tabela 1.1. 

Tabela 1.1 Planejamento da Pesquisa 

������� �	�
�����

����������������� ����������������	����������
��	����

��	���������������� ��������������������
��������������������������	�������
����

 �!	�����"!���#����� $�#���

%�������#������������� &��!	�	�	����

Na esfera desta dissertação, dois tipos de pesquisa foram utilizados. A escolha da 

pesquisa exploratória foi em decorrência de esta ter proporcionado uma primeira aproximação 

com o tema, através, principalmente, de levantamento bibliográfico. Já a pesquisa descritiva 
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auxiliou no levantamento dos dados, descrevendo as características de determinada população, 

no caso em questão, os projetos. 

Quanto ao método de pesquisa, que está diretamente relacionado à coleta de dados, 

pois aborda sistematicamente e ordenadamente a coleta, foram utilizados a pesquisa 

bibliográfica, o estudo de caso e a pesquisa avaliação. Esta última, por avaliar quantitativamente 

os dados coletados dos projetos ágeis de software.  

A fonte de informação utilizada foi o campo, pois foram recolhidos os dados sobre os 

projetos in natura, na organização participante do estudo. Por fim, a abordagem da pesquisa 

escolhida foi a quantitativa, pois buscou características que permitiram a generalização dos seus 

resultados e a sua replicação. 

Neste contexto, a abordagem adotada para o trabalho em relação às metodologias de 

pesquisa fica divida nas etapas descritas posteriormente: 

• Etapa 1 – Revisão Bibliográfica: Inclui o estudo sobre a gerência de riscos, a 

análise quantitativa de riscos, suas técnicas comumente usadas em gerenciamento 

de projetos e citadas pelo Guia PMBOK [PMI 2004], bem como um estudo 

comparativo sobre estas. 

• Etapa 2 – Construção da Proposta: Compreende a análise das informações 

coletadas e sintetizadas da fase anterior e a definição de uma proposta para 

possibilitar a aplicação da AQR (Análise Quantitativa de Riscos) em Projetos 

Ágeis de Software. 

• Etapa 3 – Aplicação da Proposta: Abrange a seleção de uma empresa 

desenvolvedora de software para a avaliação da estratégia de ações, com vistas a 

uma avaliação dos aspectos positivos e negativos da proposta, através de estudo 

de caso. 

1.5 Organização da Dissertação 

Este trabalho divide-se em seis capítulos. A introdução, apresentada neste capítulo, 

contextualiza o foco desta dissertação. Os cinco capítulos subseqüentes estão organizados nos 

moldes da divisão apresentada posteriormente. 
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Capítulo 2 – Gerência de Riscos 

Apresenta a fundamentação teórica e a revisão da literatura sobre o tema gerência de 

riscos na área de engenharia de software, enfatizando seus conceitos através das abordagens 

tradicional e ágil do gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software. 

Capítulo 3 – Análise Quantitativa de Riscos 

Prossegue com o raciocínio iniciado no capítulo anterior, apresentando as linhas 

teóricas existentes sobre a análise quantitativa de riscos e suas principais técnicas. 

Capítulo 4 – Proposta para Análise Quantitativa de Riscos em Projetos Ágeis 

Apresenta uma proposta para possibilitar a análise quantitativa de riscos em projetos 

ágeis, descrevendo a estratégia de ação para a sua aplicação. 

Capítulo 5 – Estudo de Caso 

Descreve as etapas do estudo de caso realizado em empresa de Tecnologia da 

Informação e Comunicação do Recife para avaliação da proposta. Neste capítulo são 

apresentados o cenário, os resultados obtidos e as conclusões decorrentes da execução do estudo 

de caso. 

Capítulo 6 – Conclusões e Trabalhos Futuros 

Apresenta as conclusões desta dissertação, as principais contribuições, assim como as 

perspectivas futuras de trabalhos de pesquisas que podem ser realizados a partir deste. 

Após o último capítulo são apresentados as referências utilizadas, os apêndices e os 

anexos, contendo material suplementar com os artefatos utilizados para o desenvolvimento da 

proposta. 
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Capítulo 2 

Gerência de Riscos  
 

O objetivo deste capítulo é apresentar a Gerência de Riscos na área de Engenharia de 

Software, enfatizando seus conceitos através das abordagens tradicional e ágil do Gerenciamento 

de Projetos de Desenvolvimento de Software. Para alcance deste objetivo, a Seção 1 explana de 

um modo geral sobre a importância da gerência de riscos. A Seção 2 retoma à etmologia da 

palavra risco, assim como sua história. A Seção 3 mostra como é vista a gerência de riscos na 

Engenharia de Software. A Seção 4 faz um paralelo entre a gerência de projetos e de riscos, 

dentro das principais abordagens de gerenciamento de projetos. A Seção 5 lista as atividades 

comuns do processo de gerência de risco. A Seção 6 descreve os métodos de identificação de 

riscos e, por fim, a Seção 7 diferencia as técnicas de avaliação de riscos. 

 

2.1 Introdução 

Nos dias de hoje, muitas organizações estão experimentando níveis sem precedência 

de mudança. A mudança tem se tornado uma forma de sobrevivência das empresas que 

necessitam alcançar uma maior eficiência, dar melhor destino para o dinheiro e, também, ser 

mais efetiva e competitiva para prosperar. Gerenciar o risco intrínseco associado com mudança e 

inovação é essencial para o sucesso de uma companhia, bem como, de um projeto. 

Os projetos trazem consigo recursos, habilidades, tecnologia e idéias, com o intuito 

de alcançar metas e agregar benefícios aos negócios. O bom gerenciamento de projeto ajuda a 

garantir que riscos sejam identificados, gerenciados, monitorados e, em alguns casos, 
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quantificados apropriadamente. Com isso, objetivos e benfeitorias são alcançados dentro do 

orçamento, do tempo e da qualidade requerida, minimizando ou eliminando a probabilidade de 

ocorrência de eventos negativos, mais conhecidos como falhas. 

O Office of Government Commerce [OGC 2005] diz que falhas em um projeto são 

ocorrências constantes e suas razões são muitas, variadas e comuns, tais como: ausência de 

controle da qualidade, planejamento e controle de recursos inadequados, pobres estimativas de 

custos e de duração das atividades, indefinição do resultado requerido, dentre outras. Porém, a 

deficiência da gerência de riscos é uma das principais causas de insucesso em um projeto e, 

segundo Humphrey [Humphrey 1990], a mesma está relacionada à lacuna da comunicação 

existente em uma organização. 

Neste contexto, ao longo dos anos, muitas abordagens de gerência de riscos em 

projetos de software vêm sendo propostas e utilizadas desde que Boehm [Boehm 1991] e 

Charette [Charette 1990] conseguiram despertar a atenção da comunidade de Engenharia de 

Software para a real necessidade de administrar risco, através de suas propostas de processos de 

gerência de riscos [Gusmão e Moura 2004]. 

2.2 História e Origens do Risco 

Certamente, as pessoas têm trabalhado com riscos de uma maneira bastante intuitiva 

desde os primórdios dos tempos quando o homem saía para a caça ou para o cultivo de suas 

plantações de subsistência.  

O termo risco deriva do italiano antigo “risicare”, que significa “ousar”. Segundo o 

Webster's Revised Unabridged Dictionary [Anon 1913], a palavra provavelmente foi utilizada 

pela primeira vez entre os marinheiros, mas é sabido que a mais antiga citação conhecida sobre a 

utilização de risco, relacionada à tomada de decisão, está contida no Talmud, livro sagrado 

escrito pelos rabinos judeus entre os anos 200 e 500 dC [Goldim 2001].  

A concepção moderna do risco teve suas raízes no sistema de numeração indo-

arábico que alcançou o Ocidente há aproximadamente novecentos anos atrás. Neste período, as 

pessoas participavam de jogos de azar [Covello e Mumpower 1998], embora o conceito, 

principalmente, de probabilidade, não era bem conhecido ou, pelo menos, não muito bem 

entendido [David 1978]. 

No século XVII, na tentativa de entender situações dos jogos de azar, Blaise Pascal e 

Pierre de Fermat descobriram a teoria das probabilidades, o núcleo matemático do conceito de 
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risco [Bernstein 1997]. A partir daí, os conceitos fundamentais de risco foram sendo 

gradualmente descobertos e, atualmente, as práticas do gerenciamento de risco moderno ainda 

dependem de vários conceitos fundamentais introduzidos durante o Renascimento [Kontio 

2001], são eles: a teoria das probabilidades com seus axiomas e teoremas, o princípio da 

amostragem estatística, o cálculo das probabilidades/probabilidades condicionais, a curva da 

variância e distribuição e, por fim, a regressão [Bernstein 1997]. 

Baseando-se nos cinco fundamentos citados anteriormente, as teorias relacionadas ao 

risco e à tomada de decisão, evoluíram, especialmente no século XX, quando a gerência de risco, 

segundo Machado [Machado 2002], foi difundida, estudada e utilizada. 

2.3 Riscos em Engenharia de Software 

Segundo Ferreira [Ferreira 2004] risco é definido como perigo ou possibilidade de 

perigo; possibilidade de perda ou de responsabilidade pelo dano. Outras definições também são 

encontradas, como as que caracterizam risco como sendo a probabilidade de ocorrência de um 

evento desfavorável [Rowe 1977; KIE 1995]. 

De fato, na maioria da literatura, risco está associado a algo negativo, que 

proporciona perda, mas isso não é regra. Risco é a variação potencial em resultados e, sob esse 

prisma, a variação pode ser positiva (oportunidades) ou negativa [Williams et al. 1998]. 

Então, vale ressaltar que, risco, por si só, não é uma coisa ruim. Ele é essencial para o 

progresso e a falha é o ponto chave para o aprendizado, onde este ensina a balancear as possíveis 

conseqüências negativas do risco contra os potenciais benefícios de sua oportunidade associada 

[Van Scoy 1992]. 

Nesta dissertação, risco será considerado como um aspecto negativo, algo que as 

pessoas, geralmente, querem evitar, na maioria das vezes, por trazer conseqüências ruins a um 

projeto de desenvolvimento de software, por exemplo. 

Riscos, especificamente em desenvolvimento de sistemas, não foi tratado com 

nenhum detalhamento até os anos 80, quando [Boehm 1988; Boehm 1989] propôs um modelo 

em Espiral (Figura 2.1) com o princípio de ser iterativo e orientado a riscos, ou seja, em cada 

iteração uma análise de riscos seria realizada. Em seu modelo, Boehm sugere que os elementos 

de alto risco sejam tratados de imediato, deixando as informações de baixo risco para serem 

tratadas em um momento seguinte. O trabalho de Boehm foi complementado, posteriormente, 
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por Robert Charette [Charette 1989] e, atualmente, a gerência de riscos é uma área pertencente à 

comunidade de Engenharia de Software. 

Figura 2.1 Modelo em Espiral de Barry Boehm 

Avanços recentes em gestão de risco de software têm produzido abordagens bem 

documentadas [Hefner 1994; Karolak 1996; Michaels 1996; Pandelios et al. 1996], novas 

propostas de categorização [Boehm 1989; Carr et al. 1993; Chittister and Haimes 1993; Kontio 

2001 apud Laitinen et al. 1993] e utilização de métodos quantitativos [Berny and Townsend 

1993; Bowers 1994; Fairley 1994; Kontio 2001; Machado 2002], bem como o surgimento de 

diversas ferramentas de software para o seu gerenciamento [Kontio 1997; Araujo et al. 1999; 

Paixão e Schmitz 1999; Kontio 2001; Gusmão 2007]. 

Apesar dos avanços e do crescente interesse sobre este tema, constata-se que uma 

pequena minoria das empresas aplica ativamente abordagens de gerenciamento de riscos 

[Ropponen 1993]. Uma pesquisa limitada de dados, apresentada por Basili e Koji Tori, ampara a 

afirmação de que somente 20% dos entrevistados asseguram usar técnicas extensivamente, 

enquanto 40% garantem não usar nenhum tipo de abordagem ou técnica [Kontio e Basili 1996], 

mostrando que na indústria de software, os métodos aplicados à gestão de riscos, ainda não 

alcançaram todo seu potencial. 

A ausência de aplicação prática se deve basicamente, dentre outras coisas, aos 

seguintes obstáculos: dificuldade ou impossibilidade de uma medição dos riscos com sucesso, o 
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não conhecimento das alternativas, devido à gerência de risco ser uma disciplina relativamente 

nova, e a falta de entendimento causada pela abstração do fenômeno [Kontio 2007]. 

Adicionalmente, Keshnee Padayachee [Padayachee 2001] vincula o não aproveitamento real, ao 

alto custo de sua aplicabilidade. 

Vale destacar que a gerência de risco é entendida como um procedimento geral para a 

resolução de possíveis problemas e quando aplicada em alguma instância, as possíveis 

conseqüências são todas aceitáveis, havendo a possibilidade de convivência com o pior resultado 

esperado [Machado 2002].  O processo de gestão de riscos, nada mais é do que, a administração 

decorrente da interação dos objetivos, o que deve acontecer, e as incertezas, o que pode 

acontecer.  

Neste contexto, Ian Sommerville [Sommerville 2003] diz que gerenciamento de 

riscos é particularmente importante para projetos de software, devido às incertezas inerentes 

enfrentadas pela maioria dos projetos, tais como: má definição de requisitos, dificuldades em 

estimar esforço e recursos necessários para o desenvolvimento de um software, dependência de 

habilidades individuais e de mudanças nos requisitos; esta, na maioria das vezes, em razão das 

modificações nas necessidades do cliente. Para Sommerville, o processo de gestão de riscos é um 

processo iterativo, que continua ao longo do projeto. 

No Guia PMBOK, o gerenciamento de riscos é o processo sistemático de identificar, 

analisar e responder ao risco do projeto através de seus processos relacionados [PMI 2004], 

conforme detalhados na Seção 2.4.1. Já pelo Software Engineering Institute (SEI), o 

gerenciamento de riscos tem como objetivo garantir que as decisões sejam tomadas 

proativamente, de modo que seja realizada uma constante e contínua avaliação do que pode estar 

errado, identificando quais riscos são importantes de serem tratados e efetivando estratégias para 

tratá-los, através de práticas de engenharia de software que se utilize de métodos, técnicas e 

ferramentas [SEI 2001]. 

2.4 Gerência de Projetos versus Gerência de Riscos 

Nesta seção serão mostradas algumas abordagens da Gerência de Riscos segundo a 

visão de metodologias, métodos e boas práticas de gestão de projetos de desenvolvimento de 

software tradicional (PMBOK e PRINCE2) e ágil (APM e Scrum), respectivamente. Destaca-se 

que a ênfase dada na esfera ágil, somente, ao APM e Scrum é em decorrência destes serem 

focados na gestão de projetos. 
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Neste sentido, projeto é um instrumento principal para qualquer atividade de 

mudança e geração de produtos e serviços, podendo envolver de uma a milhares de pessoas 

organizadas em times e durar de alguns dias a vários anos [Dinsmore e Cavalieri 2003]. 

Enquanto que, o gerenciamento de projeto consiste na aplicação de conhecimento, competências, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto, com vistas ao cumprimento dos requisitos em 

pauta [Heldman 2006]. 

Através da utilização de metodologias, pode-se realizar a implantação da cultura de 

projetos, com o objetivo de garantir a aplicação padronizada dos princípios de gestão, buscando 

atender da melhor forma as necessidades das organizações. Ao se falar em administrar projetos, 

é inevitável que se fale em gerir riscos. Entretanto, por ser a gerência de risco um tópico vasto, 

muitas vezes, é difícil delimitar a fronteira existente entre as duas gerências. 

O emprego de conceitos e princípios de gerência de risco de outras disciplinas tem 

demandado adaptações para software. Os ajustes realizados fazem com que diferentes fontes 

tenham distintas definições para escopo e atividades do gerenciamento de risco. Então, na 

literatura de Engenharia de Software são encontradas diversas abordagens que apresentam um 

processo para Gerência de Riscos. 

Robert Charette [Charette 1990] e Barry Boehm [Boehm 1991] apresentaram os 

modelos mais antigos. Ambos combinados por duas grandes fases que tratam, inicialmente, a 

identificação e análise dos riscos e, posteriormente, as formas de tratamento e controle. 

O Instituto de Engenharia de Software (SEI) define o processo de Gerência de Riscos 

de Software através de um modelo contínuo de gerenciamento de riscos composto por cinco 

fases distintas. Todas as fases estão ligadas através dos esforços de comunicação das equipes 

envolvidas no processo [Higuera 1994]. 

Em relação à metodologia de desenvolvimento, como o RUP (Rational Unified 

Process), por exemplo, o processo de Gerência de Riscos é apresentado baseado em suas fases 

de desenvolvimento do produto, de forma sistemática: concepção, elaboração, construção e 

transição [Kruchten 2003]. 

Já nos métodos ágeis é importante frisar o conceito de impedimento no contexto da 

gerência de riscos. Um impedimento é algo que está relacionado ao bloqueio de uma atividade, 

ou seja, um problema ocorrido. Então, no decorrer desta dissertação, quando se falar em 

impedimento, entenda-se que este é um risco acontecido. 
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2.4.1 Guia PMBOK 

O Guia PMBOK – Project Management Body of Knowledge é um documento padrão 

criado pelo Project Management Institute (PMI), com o objetivo de fornecer uma visão geral de 

conhecimentos em gerenciamento de projetos, amplamente reconhecidos como boas práticas 

[PMI 2004]. No guia é definido que gerir projetos é aplicar conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas para projetar atividades, visando atingir os requisitos do projeto. Para 

facilitar a gestão do projeto, a mesma deve ser dividida em fases que constituem seu ciclo de 

vida [Dinsmore e Cavalieri 2003]. 

Neste cenário, nove áreas de conhecimento compõem o gerenciamento de projetos. 

Cada uma destas disciplinas é descrita através de processos, e se refere a um aspecto a ser 

considerado dentro da gerência de projetos.  

O PMI caracteriza a área de conhecimento da Gerência de Riscos através de seis 

processos [PMI 2004], tendo como meta a maximização dos resultados de ocorrências positivas 

e a minimização das conseqüências de ocorrências negativas. 

Planejar a Gerência de Riscos. Define a abordagem e esquematiza as atividades de 

gestão de risco que serão executadas no projeto. É importante frizar que a execução desta etapa 

garante que o nível, tipo e a visibilidade do gerenciamento de risco sejam compatíveis com o 

risco e a importância do projeto dentro de uma organização. 

Identificar Riscos. Fase iterativa, onde se definem os riscos que, possivelmente, 

afetam o projeto e registra as suas características.  

Analisar Riscos Qualitativamente. Priorização dos riscos de acordo com os seus 

efeitos potenciais nos objetivos do projeto; é um modo de determinar a importância de se 

endereçar riscos específicos e guiar respostas de risco. 

Analisar Riscos Quantitativamente. Aferir numericamente a probabilidade do risco 

ocorrer, bem como verificar seu impacto nos objetivos do projeto. 

Planejar Respostas aos Riscos. Estabelecimento de alternativas, através do 

desenvolvimento de procedimentos, técnicas e ferramentas, para avaliar os riscos, potencializar 

as oportunidades e reduzir as ameaças ao projeto. 

Controlar e Monitorar Riscos. Processo contínuo durante o ciclo de vida do projeto 

que identifica e assegura o controle do risco, monitorando os riscos residuais e identificando 
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outros, assegurando a execução dos planos do risco e avaliando sua eficiência na redução das 

ameaças. 

2.4.2 PRI�CE2 

PRINCE - PRojects I� Controlled Environments - é uma descrição documentada de 

como gerenciar projeto de maneira lógica e organizada e numa seqüência de passos bem 

definidos [Kippenberger 2007].  

Originalmente, o PRINCE baseou-se no PROMPTII, um método de gerenciamento 

de projeto criado pela Simpact Systems Ltda, até que, em 1996, a primeira versão do PRINCE2 

foi lançada no mercado, em resposta às solicitações dos usuários para a melhoria no 

gerenciamento de todos os tipos de projetos. 

O PRINCE2 define que um bom método de gestão de projetos guia o projeto através 

de um conjunto de atividades controladas, bem gerenciadas e visíveis para alcançar os resultados 

desejados [OGC 2005]. Contudo, todo projeto está sujeito a constantes mudanças nos negócios e 

no seu complexo ambiente. As prioridades do projeto e a importância relativa dos riscos mudam, 

sendo assim, as premissas sobre risco têm de ser regularmente revisadas e reconsideradas. Desta 

forma, o Office of Government Commerce propõe o ciclo de gerenciamento de risco mostrado na 

Figura 2.2. 

Figura 2.2 Ciclo de Gerenciamento de Risco 



Capítulo 2 – Gerência de Riscos 
 

14

Basicamente, o processo de Gerência de Riscos do Prince2 é composto de duas 

principais etapas: Análise e Gerenciamento de Risco, onde cada uma destas subdivide-se em 

fases, conforme explicado posteriormente. 

Identificar Riscos. Neste passo, os riscos ou oportunidades do projeto são todos 

adicionados no Log de Risco, documento que contém o detalhamento de todos os riscos, bem 

como suas avaliações, responsáveis e status. 

Avaliar Riscos. Relaciona-se com o estabelecimento de valor do impacto e 

probabilidade dos riscos individuais, levando-se em conta quaisquer interdependências ou 

fatores, tais como: tempo, custo, qualidade, escopo, benefício e pessoas/recursos. 

Identificar Respostas Apropriadas aos Riscos. Escolha de qual decisão ou ação 

tomar quanto ao risco. Está relacionada às categorias do risco. São elas: Prevenção, Redução, 

Transferência, Aceitação e Contingência. 

Selecionar Riscos. Balancear o custo de se tomar uma ação, contra a probabilidade e 

impacto de permitir o risco acontecer. Para isso são levados em consideração os seguintes 

elementos: time, planos do projeto, caso de negócio e outras partes do projeto. 

Planejar e Alocar. Planejar a implantação das ações selecionadas anteriormente, 

identificar e atribuir os recursos a serem usados para conduzir o trabalho através das ações. 

Monitorar e Reportar. Consiste em checar se as execuções das ações planejadas 

estão tendo o efeito desejado, modelar tendências, pré-dizer potenciais riscos ou oportunidades e 

conferir se todo o gerenciamento do risco está sendo aplicado efetivamente. Caso o 

monitoramento indique que a ação não está tendo o resultado esperado, então uma Reportagem 

de Exceção deve ser gerada. 

2.4.3 Agile Project Management 

Diferentemente da abordagem tradicional de gestão de projetos, que remonta aos anos 

de 1950, o gerenciamento de projetos ágeis surgiu no século 21, mais especificamente, em 2001, 

quando um grupo de desenvolvedores, da área de Tecnologia de Informação e Engenharia de 

Software, chegaram a um consenso de como a indústria de desenvolvimento de software poderia 

produzir melhores resultados, originando na publicação do Manifesto for Agile Software 

Develpoment [Dias e Soler 2005; Hass 2007].  
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De acordo com Jim Highsmith [Highsmith 2004], quando esse movimento foi 

percebido por setores mais tradicionais da indústria, possuidores de premissas semelhantes às 

áreas citadas anteriormente, houve uma ampliação do movimento, de modo que fosse estendido e 

aplicado ao gerenciamento de projetos de qualquer fatia de negócio, ficando conhecido como 

Agile Project Management (APM). 

O APM é um conjunto de princípios e práticas, cuja finalidade é nortear a gestão de 

projetos na criação de novos produtos e serviços [Highsmith 2004; Dias e Soler 2005; Martins 

2007]. Sob essa perspectiva, gerir projetos é inovar ininterruptamente, respondendo sempre às 

mudanças no negócio e no produto, através da adaptabilidade do processo e das pessoas, gerando 

resultados confiáveis dentro de um curto espaço de tempo pré-determinado. 

Para atender a este cenário, o APM propõe um framework baseado em cinco (5) 

fases: Visão, Especulação, Exploração, Adaptação e Encerramento, lembrando um processo 

científico de investigação [Dias e Soler 2005; Martins 2007]. 

Visão. Determina o objetivo do produto, do projeto, as entregas, os envolvidos e a 

forma do time trabalhar junto. 

Especulação. Define os requisitos, elabora as estimativas e estratégias de mitigação 

de riscos e cria um planejamento de entregas, com datas pré-definidas, objetivando cumprir as 

metas acordadas com o cliente. 

Exploração. Entrega as funcionalidades codificadas e testadas em um curto espaço 

de tempo. Procura minimizar as incertezas do projeto através do emprego de práticas e 

estratégias. 

Adaptação. Analisa os resultados entregues, o ambiente de negócio atual, o 

desempenho da equipe e adapta o que for necessário para a próxima iteração. 

Encerramento. Conclui as atividades do projeto, registrando as lições aprendidas 

para que possam ser utilizadas nos próximos projetos. 

Com relação aos papéis, o APM está estruturado da seguinte forma: Clientes, 

Desenvolvedores e Stakeholders. 

Cliente. Principal responsável por determinar o que precisa ser feito e qual a 

prioridade das atividades que constroem o produto. 

Desenvolvedor. Indivíduo designado para gerar o resultado, ou seja, membro do time 

que está diretamente envolvido na entrega do produto, tais como: programadores, analistas e 

gerente. 
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Stakeholder. Demais participantes que podem contribuir na definição das regras que 

compõem o produto. 

Como uma nova plataforma de gerenciamento de projetos sujeita a mudanças 

freqüentes, foi constatado no APM, quando confrontado com as atividades da gerência de riscos 

tradicional, que de uma maneira geral, este método atende às atividades de identificação e 

análise dos riscos. 

Na atividade de identificação dos riscos, os riscos são identificados e registrados em 

Feature Cards no início do projeto e, também, durante o acompanhamento diário das atividades, 

através das reuniões conhecidas como Daily Team Integration Meeting. A análise dos riscos é 

constatada nas discussões entre o time e o cliente, sobre o valor de negócio das funcionalidades e 

o risco associado, definindo as suas prioridades, os impactos na redução dos riscos e um valor 

para os fatores de risco. 

2.4.4 Scrum 

O termo Scrum surgiu para designar a reunião de jogadores, no jogo de Rugby, 

quando eles se organizam em círculo para planejar a próxima jogada. É uma maneira de mostrar 

que o projeto deve ser conduzido em pequenos ciclos, porém com uma visão em longo prazo de 

se ganhar o jogo [Martins 2007]. 

O Scrum é um método leve que segue a filosofia iterativa e incremental. É uma 

evolução das abordagens citadas anteriormente para desenvolvimento e entrega de produtos 

[Schwaber 1995; Schwaber 2004]. Criado, inicialmente, no início da década de noventa para 

atender a indústria convencional, a sua formalização deu-se no OOPSLA 95 através da 

publicação do trabalho, Scrum Development Process, de Ken Schwaber [Schwaber 1995]. 

Como não define técnicas tampouco ferramentas, o Scrum é um método de 

gerenciamento de projetos que somente determina como as equipes devem trabalhar em 

ambientes instáveis, onde sofrem constantes mudanças nos requisitos [Schwaber 2004; Zanatta 

2004; Ribeiro e Gusmão 2008]. Com a participação ativa do cliente e usuários no decorrer do seu 

ciclo de vida, o Scrum busca acrescentar, o quanto antes, funcionalidades de maior valor 

agregado para o negócio. Dentro deste cenário, Ken Schwaber [Schwaber 2004] afirma que, a 

grande maioria das pessoas responsáveis pelo gerenciamento de projetos utiliza uma abordagem 

determinística, com planos detalhados e gráficos de Gantt, por exemplo, pois foram educados 

para isso. Então, a proposta do Scrum é justamente contrária, onde o cronograma é orientado ao 
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produto produzido em cada iteração, planejada, conforme a prioridade estabelecida pelo cliente, 

tendo o gerente, o papel de guiar o projeto no caminho mais efetivo [Cavalcanti 2009]. 

O Scrum, na visão da Scrum Alliance [Schwaber 2009], trabalha basicamente com 

três papéis principais: Product Owner, Scrum Master e o Time. 

Product Owner. Representado somente por uma pessoa e não um comitê para tomada 

de decisão que, além de proteger os interesses de negócio, definindo as funcionalidades do 

produto, prioriza e comunica o desenvolvimento dos itens do Product Backlog (lista priorizada 

de requisitos funcionais e não funcionais) para o time de desenvolvimento do produto de 

software. Pode ser tanto o cliente quanto um membro do time, mas, na prática, recomenda-se que 

seja alguém da parte do cliente e disponível durante todo o projeto. De preferência, o gerente de 

produto. 

Scrum Master. Responsável por assegurar o sucesso direto do Scrum e, 

indiretamente, do projeto. É considerado como um interlocutor entre a tecnologia e os negócios 

e, desta forma, organiza as reuniões diárias, representa o gerente de projeto e o técnico, remove 

os impedimentos levantados pelo time, protege o time de interferências externas e garante a 

colaboração entre os diversos papéis e funções. Trabalha, ativamente, na redução da não 

conformidade do produto entregue ao cliente, durante a execução do projeto. Sugere-se que este 

papel não seja assumido por um membro do time, evitando, assim, conflitos entre a remoção dos 

impedimentos e a execução das tarefas. 

Time. Tem a função de estimar e desenvolver as funcionalidades do produto, 

transformando o Product Backlog em incrementos de funcionalidades potencialmente passíveis 

de entrega ao final de cada Sprint. Como o time é autogerenciável, todos os seus membros são 

responsáveis diretos pelo sucesso das iterações. 

Já o ciclo de vida do Scrum, vide Figura 2.3 [SPRiNT-iT 2006], inicia-se desde o 

momento que se tem uma visão do produto que será desenvolvido [Schwaber 2004]. Ele é 

caracterizado por iterações que normalmente duram de duas a quatro semanas, conhecidas como 

Sprint. Ao término de cada sprint é entregue uma parte do produto. Vale destacar que, quando da 

entrega de parte do produto, é importante que este tenha passado por todo o processo de 

desenvolvimento, revisões e testes. 

O próximo passo é a reunião de planejamento, conhecida como Sprint Planning 

Meeting, onde as decisões, do que será desenvolvido durante a iteração, são tomadas 

conjuntamente entre o product owner e o time. Nesta fase, as reuniões são divididas em duas 

etapas. São elas as Sprint Planning 1 e 2, respectivamente. 
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Durante a primeira sprint planning, o product owner apresenta para o time os 

requisitos de maior valor para o negócio e prioriza as funcionalidades que devem ser codificadas 

a priori. Neste instante, os membros da equipe de desenvolvimento do software podem justificar 

que, por motivos técnicos, algumas atividades precisam ser realizadas em detrimento de outras e, 

desta forma, consideradas na priorização. Ou seja, o time e o product owner definem de forma 

conjunta e colaborativa o escopo da sprint. Já na segunda sprint planning, onde a presença do 

product owner é desnecessária, os membros da equipe definem as tarefas e subtarefas que 

compõem os principais itens de trabalho definidos na sprint planning anterior. 

Figura 2.3 Ciclo de Vida do Scrum [SPRiNT-iT 2006] 

Uma vez, estabelecidas as tarefas, parte-se para a execução, de fato, da sprint. No 

decorrer da sua execução, cada integrante do time escolhe as atividades as quais desejam 

realizar, seguindo a filosofia do Scrum. A partir daí, ações de controle são efetivadas de forma 

diária, na maioria das vezes, no sentido de se ter uma visão compartilhada do andamento do 

projeto, tal como a Scrum Daily Meeting. 
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A Scrum Daily Meeting é uma reunião de revisão e não uma de status. Tem como 

objetivo melhorar a comunicação, eliminar outras reuniões, identificar e remover impedimentos 

para o desenvolvimento, ressaltar e promover a tomada rápida de decisões e melhorar o nível de 

conhecimento de todos acerca do projeto. Ela é conduzida pelo Scrum Master, com duração 

máxima de quinze (15) minutos, onde todos os participantes permanecem em pé e respondem a 

três (3) perguntas: O que realizou desde a última reunião diária? O que será feito antes da 

próxima reunião? Quais os obstáculos encontrados? As respostas devem ser direcionadas para 

todo o time, mostrando o compromisso de cada integrante perante os demais membros do grupo. 

Ao finalizar a execução da sprint, os resultados obtidos são apresentados pelo time ao 

product owner. Este, então, verifica se as metas previamente estabelecidas foram alcançadas. 

Nesta apresentação, definida como Sprint Review, todos os envolvidos no projeto podem 

participar. É uma exposição informal, sem o uso de slides, onde as novas funcionalidades ou 

arquitetura são explanadas. 

Por fim, a reunião de lições aprendidas, conhecida como Sprint Retrospective, é 

conduzida pelo Scrum Master. Neste momento, todos os envolvidos devem participar (time, 

Product Owner e Stakeholders), onde são levantados os pontos positivos, tornando-se boas 

práticas para futuras sprints/projetos, e os pontos negativos, aspectos a serem melhorados nas 

próximas sprints, que aconteceram durante o desenrolar da iteração. A partir daí, todo o ciclo é 

re-iniciado até a conclusão do produto final. 

Neste contexto, diferentemente das metodologias de gerenciamento de projetos 

tradicionais citadas nas Seções 2.4.1.e 2.4.2, o Scrum não possui etapas bem definidas para a 

gerência de riscos. A única condição é que o time execute as atividades de identificação, análise, 

priorização, criação de planos de ação e monitoramento, quando necessárias, para uma efetiva 

administração de riscos, antes de iniciar o trabalho de codificação dentro de uma iteração [Smith 

and Pichler 2005; Larman 2006]. 

Mesmo não existindo, explicitamente, atividades de gerência de riscos no Scrum, 

percebe-se, analisando seu ciclo de vida, suas práticas e a aderência destas, em relação à gerência 

de riscos tradicional, que existem três momentos onde a identificação de riscos pode ser 

realizada. São eles: Sprint Planning 1, Sprint Planning 2 e a Scrum Daily Meeting. Porém, pode-

se verificar que por não existirem práticas explícitas sobre identificação de riscos durante a 

Sprint Planning, este momento foi desconsiderado nessa avaliação. Já o Scrum Daily Meeting foi 

considerado, pois neste momento há uma exposição e registro dos impedimentos do projeto. 

Quanto à análise de riscos, não foi encontrada nenhuma atividade similar no Scrum, 

até porque, quando da identificação do impedimento, é sugerida sua resolução em imediato, 
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desobstruindo o caminho do time de desenvolvimento. Desta forma, para esta dissertação, foi 

vislumbrada uma oportunidade para definição de procedimentos para a aplicação da técnica de 

análise quantitativa de riscos no ciclo de vida do Scrum, configurando assim o enriquecimento 

do método quanto à gerência de riscos. 

2.5 Atividades da Gerência de Risco 

Nesta seção são mostradas as atividades integrantes do processo de gerência de risco 

que são consenso na literatura de risco em engenharia de software [Higuera 1994]. 

Tabela 2.1 Atividades Comuns do Processo de Gerência de Risco 

Atividade Descrição 
Planejar a gerência de risco Tem como objetivo a definição da estratégia do gerenciamento de risco, 

dos recursos necessários à realização do processo, bem como da 
efetivação de ações necessárias ao plano de gerência de risco. 

Identificar riscos Atividade inicial de um projeto de desenvolvimento de software que tem 
como objetivo fazer um levantamento prévio das possibilidades de risco 
existentes no projeto com posterior registro dos dados coletados. 

Analisar riscos Tem a finalidade de explorar as melhores estratégias de mitigação através 
da caracterização dos fatores mais significativos de cada risco. Nesta fase, 
os riscos são categorizados e priorizados, segundo algum critério 
específico estabelecido, concentrando a gerência (riscos/projetos) nos 
riscos considerados prioritários. 

Planejar respostas aos riscos É uma atividade que está relacionada aos riscos que serão gerenciados, 
aos planos de ação dos riscos controlados pela gerência e aos planos de 
contingência para os riscos que se encontram além das capacidades de 
mitigação. 

Monitorar riscos Comprovação da efetividade dos planos de ação na execução do 
desenvolvimento do projeto de software, com a intenção de prover 
informações precisas e contínuas para habilitar a gerência de risco a atuar 
de forma preventiva, resultando numa melhor compreensão do andamento 
do projeto pelos membros da equipe de desenvolvimento. Vale salientar 
que, cada risco monitorado possui um ciclo de atualização específico, 
variando de acordo com os recursos disponíveis e com a agilidade de 
desenvolvimento do produto. 

Controlar riscos Esta atividade avalia as circunstâncias de risco do projeto, determinando 
eventuais desvios do planejado. Quando necessário, também, envolve 
alteração das estratégias de mitigação, bem como utilização de ações de 
contigência inicialmente planejadas e finalização de tarefas relacionadas a 
um determinado risco, quando da inexistência deste, por exemplo. 
Destaca-se nesta atividade, a utilização de cronogramas. O uso destes 
facilita o acompanhamento do progresso e da eficácia dos planos de 
mitigação de riscos, em decorrência do agendamento explicito de tarefas 
de mitigação. 

Comunicar riscos Um dos pontos mais importantes para o sucesso da gerência de riscos é a 
comunicação entre equipes e membros de um projeto de software. A sua 
debilidade pode resultar em riscos, problemas e crises dentro de uma 
organização [Humphrey 1990]. 

Definidas as atividades comuns do processo de gerência de risco, segue-se à 

identificação. Identificados os riscos, medidas gerenciais apropriadas devem ser tomadas. 

Normalmente, o efeito de diferentes métodos potenciais de gestão de risco pode ser avaliado 
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usando os mesmos modelos utilizados nas etapas de avaliação de risco e, portanto, estas 

atividades são conectadas. 

Diferentes estratégias de gestão de risco podem ser categorizadas, tais como 

[Suominen 2000; Weber and Liekweg 2000]: 

1. Evitar. Precaver-se de riscos é uma maneira simples de gestão de riscos. Significa, 

por exemplo, não aceitar uma transação arriscada, não desenvolver um novo produto ou não usar 

certo produto, serviço ou método. A apropriação desta medida deve ser cuidadosamente 

considerada antes de aplicá-la, embora seja evidente que evitar um risco nem sempre aumenta 

custos ou reduz possibilidades. 

2. Aceitar. Algumas vezes é prudente aceitar os riscos como eles são. Este é o caso 

quando um risco é parte da função central da organização e as oportunidades superam as perdas. 

Aceitar é a estratégia mais eficiente para riscos insignificantes. Também significa que nenhum 

plano será criado para mitigá-los ou evitá-los. 

3. Compensar. Pouco aplicado em Engenharia de Software, mas muito comum na 

área financeira, compensar ou cobrir um risco é quando se trata um determinado risco para 

compensar outro. 

4. Transferir. Risco pode ser transferido para uma terceira parte através de seguros 

ou contrato com uma parte não segurada. Este é um procedimento comum quando se lida com 

riscos de transporte, mas também como parte dos acordos de alianças estratégicas. 

5. Reduzir. É a mais comum das estratégias de respostas aos riscos. Estas medidas 

visam reduzir a probabilidade de um evento indesejável ou limitar o seu impacto. Ou seja, 

diminuir o risco e o impacto a níveis aceitáveis. Existem vários métodos e técnicas disponíveis 

que determina os limites do risco. 

Após colocar em prática as decisões do gerenciamento de riscos, elas devem ser 

acompanhadas com o objetivo de determinar a sua apropriação e custo-benefício. 

2.6 Métodos de Identificação de Riscos 

Na literatura relacionada a Gerenciamento de Projetos, encontra-se uma grande 

quantidade de métodos para a identificação de riscos [Boehm 1991; Higuera 1994; Moynihan 

1997; Machado 2002; Pressman 2006; Morano et al. 2006]. Dentre eles, destacam-se: 

brainstorming, listas de verificação, comparação por analogia, análise de premissas, 
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decomposição, entrevistas, técnicas de diagramação, técnica Delphi e revisão de documentação, 

dentre outros. 

Entretanto, segundo pesquisa do PMI [Gusmão 2007 apud PMI 2006], os métodos 

mais utilizados para a identificação de riscos, em ordem de preferência são Brainstorming, 

Entrevistas, Revisão de Documentos, Listas de Verificação, Técnica Delphi, Análise SWOT e 

Análise Causal. Adicionalmente, em decorrência da utilização de atributos definidos pelo CBR 

Risk [Trigo et al. 2007] na proposta desta dissertação, este método de identificação de riscos é 

explicado a seguir, juntamente com alguns dos métodos, citados anteriormente. 

Brainstorming 

Segundo diversos autores [Chapman 1997; Nóbrega et al. 1997; Chapman 1998; Uher 

and Toakley 1999; Baccarini 2001; Chapman 2001; Kerzner 2006; Morano 2003; Dey and 

Ogunlana 2004; PMI 2004], o brainstorming é o método de geração de idéias em grupo dividido 

em duas fases: (1) fase criativa, onde os participantes apresentam o maior número possível de 

idéias (2) fase crítica, onde cada participante defende sua idéia com o objetivo de convencer os 

demais membros do grupo. Nesta fase são filtradas as melhores idéias, permanecendo somente 

aquelas aprovadas pelo grupo. Também, o método é composto de quatro regras básicas: (1) 

críticas proibidas, a avaliação das idéias deve ser guardada para momentos posteriores; (2) 

geração de idéias, sem censura, deve ser encorajada; (3) foco na quantidade, quanto maior o 

número de idéias, maiores as chances de se ter idéias válidas; (4) combinação e melhoria de 

idéias geradas pelo grupo. 

Brainstorming Eletrônico 

Refere-se a uma abordagem aprimorada do brainstorming tradicional. Garante o 

anonimato entre os participantes e uma similaridade à equipe de trabalho, visto que não haverá 

influência ou monopólio de um participante em relação ao grupo, colaborando, desta forma, para 

a superação dos problemas gerados devido às diferenças de hierarquia, experiência e 

conhecimento de alguns em relação aos outros membros da equipe; Também, possibilita a 

comunicação paralela, permitindo aos participantes entrar com os comentários simultaneamente 

e contribuir com novas idéias, sendo que devido ao grande número de informações geradas, o 

grupo participante poderá ser maior. Por fim, automatiza os registros, permitindo que todos os 

comentários e idéias gerados pela equipe participante sejam armazenados [Morano 2003]. 

De acordo com Aiken [Aiken et al. 1994], como o brainstorming eletrônico tem por 

objetivo gerar idéias via web, os participantes acessarão com maior velocidade as idéias 

propostas, podendo, a partir daí, desenvolver novas idéias com uma maior efetividade. 
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Listas de Verificação 

Consiste em lista de itens, caracterizada por respostas do tipo sim ou não, podendo 

ser utilizada por um membro de uma equipe, em grupo ou em uma entrevista [Morano et al. 

2006]. São comumente usadas para identificar os riscos associados a um processo e para 

assegurar a concordância entre as atividades desenvolvidas e os procedimentos operacionais 

padronizados [Gusmão 2007]. 

Uma vantagem de utilizar lista de verificação é que a identificação dos riscos é rápida 

e simples [Hall 1997; Houston 2000]. Como desvantagens têm-se a impossibilidade de listar 

todos os riscos e a limitação da identificação aos itens constantes da lista pelo usuário (categorias 

e fatores de risco). 

Aplicações de listas de verificação podem ser encontradas no SRE (Software Risk 

Evaluation) Método de Avaliação de Risco [Williams et al. 1999], Just-in-time [Karolak 1996] e 

na ferramenta mPRIME Tool [Gusmão 2007]. 

Comparação por Analogia 

Basicamente, este método compara projetos, com o objetivo de identificar 

características similares, tais como: tecnologia, funcionalidade, estratégias de contrato e processo 

de desenvolvimento, para serem utilizadas no projeto avaliado. 

É um método de simples aplicação. Entretanto, devido à subjetividade na 

determinação das características, dificulta a análise e interpretação dos dados históricos, bem 

como o nível de detalhamento descrito. 

Como exemplo de ferramentas que utilizam este método para identificação e 

priorização dos riscos através de dados históricos, tem-se a RAMP (Risk Assessment and 

Management Program) [Garvey et al. 1997] e a mPRIME Tool [Gusmão et al. 2005]. 

Entrevista/Julgamento de Especialista 

De acordo com Gusmão [Gusmão 2007], o método de entrevista/julgamento de 

especialista é empregado no levantamento e na identificação de riscos. Inicialmente os 

especialistas são identificados, selecionados, a agenda é criada e o questionário é desenvolvido. 

As entrevistas não possuem um formato pré-definido. Elas podem ser livres, semi-estruturadas 

ou estruturadas, conduzidas individualmente ou em grupo, com membros experientes do projeto, 

envolvidos ou especialistas [Chapman 1997; Baccarini 2001; Chapman 2001; Kerzner 2006; 

PMI 2004]. 
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Como prerrogativa, o método se destaca pela obtenção de diversas visões de riscos, 

dentro do contexto escolhido, e participação de profissionais de perfis e experiências distintas. 

Desfavoravelmente, a forte dependência existente entre entrevistado e entrevistador é um ponto a 

ser ressaltado. 

Análise Causal 

Estabelece uma relação entre efeito e sua possível causa, de modo a identificar a 

procedência do risco. Relacionados à análise causal, existem outros métodos, tais como: 

Diagrama de Causa e Efeito, também conhecido com Espinha de Peixe (fishbone), e a técnica 

dos 6 W´s (Who, Why, What, Whichway, Wherewithal, When) [Boehm and De Marco 1997]. 

Todos descritos no Guia PMBOK, na fase de identificação [PMI 2004] e análise de riscos [Hall 

1997], respectivamente. 

Análise de Premissas 

Além dos riscos envolvidos na execução de um projeto, existem os riscos associados 

às hipóteses e premissas utilizadas na definição do plano de projeto e no próprio ambiente 

organizacional. Estas premissas são identificadas e validadas ao longo do desenvolvimento, 

como forma de prevenção dos riscos (imprecisão, inconsistência, incompletude), evitando a 

execução de um projeto baseado em premissas irreais [PMI 2004]. 

Técnica Delphi 

Segundo Wright e Giovinazzo [Wright & Giovinazzo 2000], Delphi é uma técnica 

para a busca de um consenso de opinião de um grupo de especialistas a respeito de eventos 

futuros. Baseia-se no uso estruturado do conhecimento, da experiência e da criatividade de um 

painel de especialistas, pressupondo-se que o julgamento coletivo, quando organizado 

adequadamente, é melhor que a opinião de apenas um indivíduo.  

Esta técnica, de obtenção de consenso, utiliza respostas escritas, ao invés de reunir 

pessoalmente os membros do grupo, ou ainda um método para a sistemática coleta e comparação 

crítica de julgamentos, sobre um tópico. Os participantes são anonimamente isolados e 

respondem a um conjunto de questionários cuidadosamente desenvolvidos, intercalados com 

informações sumarizadas e feedback das opiniões, derivadas das respostas anteriores [Chapman 

1998; Chapman 2001; Kerzner 2006; Morano 2003; Dey and Ogunlana 2004; PMI 2004]. Ao 

final de várias rodadas, um conjunto de riscos, corroborados e aprovados, são apresentados e 

consolidados. 
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Como vantagens desta abordagem têm-se a redução dos desvios nos dados e o 

equilíbrio mantido entre as influências dos especialistas [PMI 2004]. Como desvantagem, existe 

uma dependência ao questionário, limitando a troca de idéias. 

CBR Risk 

O CBR Risk é um método para identificação automática de riscos em projetos de 

software [Trigo et. al 2007]. A principal idéia por trás do CBR Risk é que projetos semelhantes 

tenham riscos semelhantes. Sua engine é alimentada com as características de um novo projeto 

de software e a técnica de computação inteligente Case-Based Reasoning (CBR) é responsável 

por encontrar projetos similares na base de dados, procurando uma solução para um novo 

problema, com base em experiências passadas. Este cálculo de similaridade é feito baseando-se 

em índices de caracterização de projeto de software que foram previamente estudados. 

2.7 Técnicas de Avaliação de Riscos 

As definições de risco são de pouca utilidade na comparação e medição dos riscos. 

Então, várias formas de medir risco têm sido desenvolvidas, sendo a maioria delas em função das 

medidas da probabilidade e da perda, respectivamente. Um requisito para o uso de medidas de 

maior risco é a de que a perda potencial é quantificável e projetizável em uma única dimensão.  

As técnicas usadas na avaliação de risco estão classificadas em duas categorias 

básicas: Qualitativas ou Quantitativas. As técnicas qualitativas empregam um método descritivo, 

onde palavras subjetivas indicam o nível do risco, por exemplo, o risco pode ser alto, médio ou 

baixo. Por outro lado, as técnicas quantitativas transformam essa subjetividade, de modo a obter 

um valor monetário ou numérico que indique o nível do risco. 

2.7.1 Técnicas Qualitativas 

Priorizam riscos de acordo com seu efeito potencial nos objetivos do projeto [PMI 

2004]. É uma análise, de certo modo subjetiva, para determinar: quais eventos de riscos terão 

uma resposta e quais riscos serão quantificados ao invés de se ir diretamente ao planejamento de 

respostas; a probabilidade e o impacto de todos os riscos identificados; a classificação geral de 

riscos no projeto, bem como documentar riscos não críticos ou não prioritários. 
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Segundo Sotille [Sotille 2003], a medição qualitativa requer dados precisos e não 

tendenciosos, implicando em examinar a medida do entendimento do risco, a qualidade, 

confiabilidade e integridade dos dados disponíveis sobre o mesmo. 

De acordo com Porthin [Porthin 2004], a severidade de um risco pode ser avaliada 

quantitativamente mapeando o risco numa matriz de acordo com o valor da negatividade do 

resultado e sua probabilidade ou freqüência de ocorrência, conforme apresentado na Figura 2.4. 

Quanto mais perto do canto superior direito se situa o risco, mais crítico é a sua 

representatividade. Esta é uma boa técnica para a identificação rápida do risco e ajuda a 

determinar no que focar em análises futuras. A partir deste ponto de vista gráfico, a gestão dos 

riscos pode ser vista como um esforço para mover os riscos em direção ao canto inferior 

esquerdo, diminuindo a probabilidade de resultados indesejados e/ou atenuando a gravidade de 

suas conseqüências. Ao invés de representar o risco sobre um único ponto sobre a matriz, uma 

curva pode ser desenhada. O uso desta curva é sempre conveniente, pois muitas situações de 

riscos poderiam resultar em diversas conseqüências graves e, geralmente, os riscos menos 

críticos são os mais prováveis. 

Figura 2.4 Matriz de Risco [Porthin 2004] 

2.7.2 Técnicas Quantitativas 

Tem como objetivo avaliar numericamente a probalidade de cada risco e de sua 

respectiva conseqüência nos objetivos do projeto, bem como a extensão do risco geral do projeto 

[PMI 2004; Martins 2007]. 

Os métodos quantitativos geralmente seguem os métodos qualitativos de risco. 

Kleining salienta que os métodos qualitativos podem viver muito bem sem o posterior emprego 
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de métodos quantitativos; porém, os métodos quantitativos precisam dos anteriores para explicar 

as relações encontradas [Kleining 1982]. 

O processo quantitativo utiliza técnicas para determinar a probabilidade de se 

conquistar um objetivo específico e quantificar a exposição do risco para o projeto. Além disso, 

serve para: determinar o tamanho da reserva financeira (que pode ser necessária) e do 

cronograma, identificar riscos que requerem maior atenção (quantificando sua contribuição 

relativa ao risco do projeto) e identificar custo ou objetivos de escopo realístico e alcançável. 

Também é importante enfatizar que tendências nos resultados, quando da repetição da medição 

quantitativa, podem indicar a necessidade de mais ou menos ação da gestão de risco. 

Vale observar que existem diversas formas utilizadas para a realização da análise 

quantitativa de riscos e as mais trabalhadas, na Engenharia de Sotware, serão detalhadas no 

Capítulo 3 - Análise Quantitativa de Riscos. 

2.8 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentadas a fundamentação teórica e a revisão de literatura 

sobre o tema Gerência de Riscos. Dentre os aspectos levantados, percebe-se que a gerência de 

riscos, diferentemente de outras áreas, ainda está engatinhando na Engenharia de Software, 

mesmo com a evolução acontecida nos anos de 1980 e meados de 1990. 

Muitas são as hipóteses e opiniões para este fato, mas na verdade, gerenciar riscos 

não é uma coisa trivial. Implica na influência de alguns fatores, tais como: experiência de 

trabalho de quem está fazendo a identificação, tecnologia, domínio contextual da aplicação 

desenvolvida, dificuldade de medição, dentre outros aspectos, representando um nível de 

subjetividade muito grande. 

As empresas alegam um alto custo para a implantação da cultura de se administrar 

riscos, porém, esse ponto de vista tem sido deixado de lado. Esforços vêm sendo realizados por 

institutos de referência e pesquisadores em engenharia de software, para determinar padrões para 

gerir riscos. A prova disso são os registros de processos de riscos nas mais conhecidas 

metodologias em gerenciamento de projetos, tais como PMBOK e PRINCE2. A grande questão 

é que estes processos são sistemáticos, cartesianos e no contexto real, poder identificar riscos e 

tratá-los de maneira ágil, evitando assim falhas, é imprescindível.  

Na contramão dessas metodologias, surgem os métodos ágeis. Com abordagens mais 

soltas, onde o conceito de gerência de risco não é priorizado. Estes métodos apenas procuram 

entregar o produto final com maior velocidade, tratando apenas o problema quando este surge. 
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Capítulo 3 

Análise Quantitativa de Riscos 
 

O objetivo deste capítulo é aprofundar na Gerência de Riscos, detalhando a Análise 

Quantitativa de Riscos e suas técnicas mais empregadas. Nesta linha, a Seção 1 dá uma visão 

geral sobre a Análise Quantitativa de Riscos. A Seção 2 aborda as principais técnicas de acordo 

com a recomendação do Guia PMBOK.e a Seção 3 mostra o resultado de um estudo comparativo 

das técnicas. 

 

3.1 Visão Geral 

A Análise Quantitativa de Riscos (AQR) é um campo relativamente novo, o qual tem 

crescido rapidamente em diversas áreas do conhecimento [Vose 2002]. Uma destas áreas tem 

sido o gerenciamento de projetos, cujas diversas abordagens disponíveis consideram a análise de 

riscos como um dos seus principais processos no contexto da gerência de riscos de um projeto 

[Matias Júnior 2006]. 

A discussão sobre a análise quantitativa de riscos presume que etapas anteriores, tais 

como, planejamento e identificação de riscos, tenham sido cumpridas. Desta forma, é melhor 

conduzí-la após a avaliação dos riscos, incluindo a priorização dos mesmos, e garantir que todos 

os principais riscos poderão ser considerados. 

Segundo David Hulett [Hulett 2004], a análise quantitativa de riscos é sempre 

recomendada para projetos grandes, complexos ou de grande importância em uma organização, 

podendo ser adaptada para projetos menores sempre que necessário. Desta forma, ela é 



Capítulo 3 – Análise Quantitativa de Riscos 
 

29

tipicamente executada para examinar a viabilidade de custos e de prazo de um projeto, ou seja, 

analisar as decisões chaves na presença de incertezas. 

Neste cenário, a AQR provê respostas a três questões que não podem ser respondidas 

através de metodologias de gerenciamento de projetos determinísticas, tais como estimativa de 

custo tradicional ou planejamento de projeto: 

• Qual a probabilidade de alcançar o objetivo do projeto, dados todos os riscos 

conhecidos e quantificados? 

• De quanto pode ser o atraso e quão necessária é a contigência para o nível de 

certeza desejado pela organização? 

• Onde está o maior risco, considerando o modelo do projeto e a totalidade de todos 

os riscos identificados e quantificados? 

A análise qualitativa de riscos, uma das principais partes da avaliação de riscos, 

responde à última pergunta, mas não pode estimar o risco total do projeto, haja vista que cada 

risco é examinado por vez [Hullet 2004]. Então, a contribuição da Análise Quantitativa de 

Riscos é avaliar, simultaneamente, todos os riscos do projeto em relação ao seu custo total ou a 

sua data final, bem como aos seus principais marcos. 

A AQR tem como objetivo global alertar ao gerente, cliente ou patrocinador do 

projeto a respeito de dois pontos principais: (1) se os objetivos gerais do projeto estão 

suficientemente em perigo para justificar o tratamento dos riscos, e (2) sobre riscos importantes 

antes das suas ocorrências, o que lhes permite desenvolver ações de mitigação de risco ou 

captura de oportunidades para tornar o projeto melhor. Uma dificuldade na concretização deste 

objetivo ocorre porque no início do projeto, quando se pode tirar vantagem do tratamento dos 

riscos, os dados sobre o risco e, em particular, os modelos necessários para a análise quantitativa 

dos riscos não estão disponíveis. Quando as estimativas, de custos e prazos, estão mais 

amadurecidas e, os dados mais conhecidos, a flexibilidade e o poder de afetar o projeto com 

alternativas tornam-se restritos, pois mais decisões têm de ser tomadas. Em algum ponto, durante 

a execução do projeto, o objetivo principal da análise quantitativa dos riscos é fornecer 

estimativas precisas de onde o projeto resultará. 

Ainda de acordo com David Hulett [Hulett 2004], as principais entradas para a AQR 

são as distribuições de probabilidade dos custos ou das durações da atividade (prazo). As 

distribuições da probabilidade são usualmente distribuições contínuas de valores possíveis do 

elemento custo ou do prazo, desenvolvida através de entrevistas intensivas e análise de 

desempenhos passados. A entrada típica é resultado do uso da estimativa de 3-pontos, no qual o 
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custo ou a duração é representado pelo valor mais otimista (mais baixo, melhor), o valor mais 

provável para este projeto, e o valor pessimista (mais alto, pior). As distribuições mais 

comumente usadas são a: triangular, beta, uniforme, normal ou outros tipos de distribuições. 

O método mais frequentemente usado na Análise Quantitativa de Riscos é a 

simulação de Monte Carlo do modelo de custo ou prazo [Hulett 2004; Matias Júnior 2006]. A 

simulação de Monte Carlo é um método antigo, com mais de cinqüenta (50) anos, que combina 

as distribuições baseadas nos relacionamentos dos modelos, armazenando os resultados para 

serem mostrados posteriormente. As saídas são sempre mostradas graficamente, porém outras 

formas incluem listas de elementos de custos, que contêm o maior risco (maior contribuição para 

a contingência em relação ao custo total), ou atividades de tempo (atividades nos caminhos 

críticos, considerando o maior número de iterações durante a simulação). 

Adicionalmente, a AQR inclui a Análise por Árvore de Decisão, a qual melhora a 

capacidade da organização de tomar a decisão correta quando as implicações das diferentes 

decisões não podem ser preditas com certeza. A análise por árvore de decisão envolve: 

especificação de todos os fatores e as implicações de uma decisão, os custos e benefícios de 

tomar determinada decisão e as probabilidades associadas com cenários incertos ou resultados 

que tenham um impacto na decisão e os seus resultados. A análise por árvore de decisão, então, 

computa o valor monetário esperado (custo ou lucro) ou a utilidade esperada para a organização 

das alternativas disponíveis. A parte interessada utiliza os resultados para tomar decisões quando 

a incerteza está presente. 

A Análise Quantitativa de Riscos, através de suas técnicas, avalia numericamente o 

efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto [PMI 2004]. Então, na próxima 

seção serão discutidas as principais técnicas utilizadas no tratamento dos riscos. 

3.2 As Técnicas 

As técnicas quantitativas de análise de riscos traduzem, matematicamente ou 

computacionalmente, o risco em números. Estas técnicas sempre provêem probabilidades 

numéricas ou as conseqüências e o comportamento dos riscos identificados. Os valores utilizados 

nessas técnicas são obtidos de base de dados históricas ou são estimativas de esforço. No último 

caso, contêm um nível de incerteza devido ao possível uso de subjetividade relacionado aos 

valores [Baker et al. 1998; Padayachee 2001]. 
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Neste cenário, as técnicas mais comumente empregadas para a AQR e destacadas na 

literatura são: Entrevistas, Análise de Sensibilidade, Análise do Valor Monetário Esperado, 

Análise da Árvore de Decisão e Simulação de Monte Carlo [Hulett 2004; PMI 2004; Almeida e 

Ferreira 2008]. 

3.2.1 Entrevistas 

As entrevistas são, conforme Newton Nóbrega [Nóbrega 2007], realizadas de maneira 

análoga àquelas que compõem os métodos de identificação de riscos explanados na Seção 2.6, 

tendo como principal diferença a recomendação de se buscar, na fase de identificação, dados 

qualitativos e quantitativos para os riscos. Já na quantificação dos riscos, as entrevistas são 

realizadas com o objetivo de se quantificar a probabilidade e as conseqüências dos riscos sobre 

os resultados do projeto. 

O Project Management Institute [PMI 2004] destaca que a informação necessária vai 

depender do tipo de distribuição de probabilidades que é usado. Se for utilizada a distribuição 

uniforme, devem ser colhidas informações sobre o valor máximo e mínimo para uma 

conseqüência de um evento de risco, tal como citado anteriormente. No caso de uma distribuição 

triangular seriam necessárias informações sobre o cenário otimista, pessimista e aquele mais 

provável. As distribuições representam as probabilidades e as conseqüências do componente do 

projeto. 

Por fim, a documentação do raciocínio (da análise lógica) por detrás das extensões 

dos riscos é um componente importante da entrevista sobre riscos, uma vez que pode gerar 

estratégias eficazes de respostas aos riscos. 

3.2.2 Análise de Sensibilidade 

A Análise de Sensibilidade é uma técnica utilizada para tomada de decisão, que avalia 

a mudança de uma variável dentro do projeto, analisando o resultado desta variação sobre o seu 

planejamento inicial, e é de grande importância para a análise de novos cenários [Silva e 

Belderrain 2004; Almeida e Ferreira 2008].  

Esta técnica ajuda a determinar quais riscos apresentam maior impacto potencial no 

projeto, examinando a extensão com que a incerteza de cada elemento do projeto afeta o objetivo 

que está sendo examinado quando todos os outros elementos incertos são mantidos em seus 
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valores de linha de base, impactando em prazos e custos [PMI 2004; Almeida e Ferreira 2008]. 

Desta forma, a aplicabilidade da análise de sensibilidade é caracterizada tanto na gestão de 

prazos quanto no retorno sobre o investimento. 

De uma maneira geral, utiliza-se a análise de sensibilidade para tomar melhores 

decisões, decidir quais dados estimados devem ser refinados antes de iniciar o processo de 

tomada de decisão e concentrar-se nos elementos críticos durante a sua implantação. Por outro 

lado, o principal obstáculo é a não indicação da possível ocorrência de variação dos parâmetros 

escolhidos na modificação da variável em análise, bem como considerar cada variável como 

sendo independente. 

3.2.3 Análise do Valor Monetário Esperado 

O Valor Monetário Esperado (VME) é uma prática de gerência de riscos utilizada 

para ajudar a quantificar e comparar os riscos em vários aspectos de um projeto. Tal como outras 

técnicas de análise quantitativa de riscos, o VME se baseia em números específicos e 

quantificáveis para a realização de cálculos ao invés de aproximações e subjetivações, tais como: 

alto, médio e baixo. 

Nesta linha, o VME é fundamentado em três números básicos. São eles: 

probabilidade do risco ocorrer (Pr), probabilidade do risco impactar o projeto se o mesmo 

ocorrer (PI) e impacto no projeto se o risco ocorrer (I). Em relação à variável PI, normalmente a 

maioria dos projetos não utilizam este componente de cálculo, pois se supõe que os riscos 

identificados terão a probabilidade de 100% ou um valor bem perto de impactar o projeto. 

Quanto ao elemento impacto (I), o mesmo pode ser reclassificado, em maiores detalhes, da 

seguinte maneira: impacto em relação ao custo (Ic), impacto em relação ao empenho (Ie) e 

impacto em relação ao cronograma (Icr). 

Usando esta técnica para todos os riscos, ter-se-á uma análise para apresentar aos 

stakeholders do projeto e, consequentemente, poderá ser requerida uma reserva de contingência 

para cobrir o impacto dos riscos, caso algum destes aconteça. John Grass [Grass 2007] 

exemplifica esta situação (vide Tabela 3.1), conforme explanado posteriormente. 

Supondo a identificação de seis riscos no projeto, o impacto potencial é de cento e 

dezoito mil reais (R$ 118.000). Entretanto, não se pode solicitar toda esta quantia como reserva 

de contingência, pois este nível de reserva seria considerado para o caso de que todos os riscos 

fossem ocorrer. Por isso, a reserva de contigência é respeitada avaliando o potencial do impacto 
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dos riscos no projeto e a probabilidade dos mesmos acontecerem, sendo evidenciada na última 

coluna da Tabela 3.1. 

Percebe-se que a solicitação total da reserva de contingência é de trinta e três mil e 

quinhentos reais (R$ 33.500), podendo ser adicionada ao orçamento do projeto como uma 

poupança referente aos riscos. Se o risco “C” e o “F” ocorrerem, parte desta reserva poderá ser 

usada para cobrir o impacto. Porém, a ocorrência do risco “D” impactará na reserva de 

contigência, podendo não ser o suficiente para proteger o projeto e cobrir o impacto. Mesmo o 

risco “D” tendo apenas 10% de chance de incidência, a equipe do projeto tem a obrigação de 

focar neste risco para assegurar que o mesmo seja gerenciado com sucesso, ou seja, a equipe 

deve procurar minimizar o impacto através de um gerenciamento pró-ativo do risco. 

Tabela 3.1 Representação da técnica VME [Grass 2007] 

Risco Probabilidade 
de Ocorrência 

(Pr) 

Impacto em 
termos de custo 

(Ic) 

Reserva de 
Contingência para o 

Risco 
A 80% R$10.000 R$8.000 
B 30% R$30.000 R$9.000 
C 50% R$8.000 R$4.000 
D 10% R$40.000 R$4.000 
E 30% R$20.000 R$6.000 
F 25% R$10.000 R$2.500 

Total  R$118.000 R$33.500 

 

No caso do gerenciamento de projetos médios e grandes, faz sentido incluir algum 

tempo e orçamento para riscos desconhecidos. De acordo com John Grass [Grass 2007], existe 

uma comprovação na indústria de que uma reserva de contingência de 5% pode ser adicionada 

ao projeto para tratar dos riscos que são desconhecidos no início do projeto. 

3.2.4 Análise da Árvore de Decisão 

A Árvore de Decisão consiste na determinação e visualização gráfica de caminhos 

que poderão ser seguidos em um processo de tomada de decisão [Pedro e Guerreiro 2004; 

Almeida e Ferreira 2008]. Esta técnica é estudada em vários campos de pesquisa como ciências 

sociais, estatística, engenharia e inteligência artificial, e aplicada desde o diagnóstico de casos 

médicos até avaliação de riscos na área financeira. 

Segundo Raphael D’Castro [D’Castro 2009], como técnica de computação inteligente 

e apresentando resultados extraordinários na tarefa de classificação, a análise da árvore de 

decisão é um candidato natural para auxiliar nos obstáculos encontrados na gerência de riscos. 
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Na sua forma estrutural, Cliff Ragsdale diz que a árvore de decisão compõe-se de nós 

(concebidos por círculos e quadrados representando, respectivamente, eventos aleatórios e 

decisões) interconectados por ramos (representados por linhas), sendo que os ramos originados 

do nó de decisão mostram as diferentes alternativas para uma decisão particular [Ragsdale 2001], 

conforme ilustrado na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Exemplificação de uma árvore de decisão [Ragsdale 2001] 

 

De uma maneira geral, os ramos da árvore correspondem ao caminho que leva à 

próxima possibilidade ou ação a ser tomada. Nem sempre a combinação das condições descritas 

leva a uma ação definitiva. Quando isto ocorre, o decisor tem o papel de optar pela melhor ação 

a ser executada. 

As folhas, situadas no final dos ramos, exibem os caminhos os quais uma decisão 

pode levar. Essas folhas terminais são representadas, normalmente, por traços verticais, 

indicando ponto final, ou por triângulos. 

Neste panorama, David Hillson afirma que a análise da árvore de decisão baseia-se 

em quatro elementos fundamentais: escolha, probabilidade, custos e conseqüências [Hillson 

2005]. 

Escolha. Primeiro passo na construção da árvore de decisão. Identifica as opções a 

serem escolhidas para alcançar os objetivos, sendo que estas escolhas definem os nós de decisão 

da árvore. 
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Probabilidade. Na existência de incerteza, deve-se identificar e avaliar a 

probabilidade estimada de cada resultado, por ser uma importante variável associada com os 

diversos caminhos de decisões diferentes. 

Custos. Fator mais simples associado às escolhas alternativas. Ao se fazer uma 

escolha sempre existe um custo relacionado e uma estimativa disso deve ser incluída em cada nó 

da árvore de decisão. 

Consequências. Resultado da implementação de uma decisão, considerando seus 

custos e riscos. Desta forma, a estrutura da árvore de decisão apresenta o resultado presumido de 

cada combinação escolha/probabilidade, representando os níveis ao extremo de cada nó. 

Na construção de uma árvore de decisão, considerando os principais elementos 

defendidos por David Hillson, é plausível fazer uma avaliação para determinar a escolha mais 

adequada, ponderando custos, probabilidades e conseqüências associados, baseando-se na 

seguinte lógica: caminha pela árvore de decisão, analisando cada percurso lógico alternativo; 

calcula-se seu valor acumulando custos e benefícios do início ao fim; utiliza-se este conjunto de 

valores e verifica-se o retorno de cada caminho lógico alternativo, obtendo o valor esperado de 

cada escolha (sempre ponderando as conseqüências quando as probabilidades ocorrerem); por 

fim, o nó possuidor do valor esperado mais alto, será a opção de decisão recomendada. 

Alguns obstáculos, na utilização das árvores de decisão, merecem ser citados. São 

eles: limitação prática da técnica (análise de um baixo número de opções de decisão e riscos 

possíveis); amplo modelo sem grande utilidade (tentativa de demonstrar em uma única árvore, 

um projeto que envolve muitas decisões em distintos níveis, associados a uma infinidade de 

riscos); e, necessidade de imparcialidade da pessoa responsável por tomar a decisão 

fundamentada no valor esperado mais alto [Gama 2002; Hillson 2005; D’Castro 2009]. 

Apesar das limitações citadas anteriomente, as principais vantagens da técnica de 

árvore de decisão são a simplicidade, facilidade de interpretação, flexibilidade e ser um método 

não-paramétrico (não assume nenhuma distribuição particular para os dados e pode construir 

modelos para qualquer função, desde que o número de exemplos de treino seja suficiente) [Gama 

2002; Clarke e Bittencourt 2003; Hillson 2005; Almeida e Ferreira 2008]. 

3.2.5 Simulação de Monte Carlo 

O método de Monte Carlo é uma das técnicas do processo de Análise Quantitativa de 

Riscos, sendo recomendado para a análise de riscos de cronograma e de custos [Galvão 2005]. 
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Seu algoritmo é um processo de simulação que é repetido várias vezes, sendo gerados, em cada 

iteração, possíveis valores para as durações das atividades [Lima et al. 2008]. Desta forma, a 

rede do projeto é montada baseada nesses valores, obtendo uma aceitável data final do projeto. 

Adiciona-se a isto que, na análise de cronograma é utilizado o Método de Diagrama 

de Precedência (PDM) e na análise de custos emprega a Estrutura Analítica de Trabalho (EAP) 

[Nóbrega 2007]. A EAP é uma maneira de decompor o projeto em componentes facilmente 

gerenciáveis. Desta forma, o projeto acaba transformado em grupos principais de trabalho, onde 

estes são reduzidos a tarefas, subtarefas e assim sucessivamente, até que se chegue num nível de 

granularidade necessária e entendível para finalizar um projeto específico. 

O nome Monte Carlo surgiu no decorrer do projeto Manhattan, na Segunda Guerra 

Mundial, devido ao fato da cidade de Monte Carlo, capital de Mônaco, local de famosos 

cassinos, ser uma importante referência em jogos de azar e, o funcionamento destes, possuir 

certa similaridade com o processo de simulação estatística [Gujarati 2002; Galvão 2005; Matias 

Júnior 2006]. 

O método de Monte Carlo é um procedimento indutivo, um método analítico que 

permite tomada de decisões de forma mais consistente, ou seja, as respostas obtidas da sua 

aplicação não são binárias, mas sim estabelecidas em termos probabilísticos [Smith 1973]. 

Então, esta técnica admite determinar uma gama de cenários possíveis para a conclusão do 

projeto, expondo, desta forma, a probabilidade de ocorrência de cada cenário. 

Para a determinação destes cenários e considerando a incidência de riscos, utilizam-se 

distribuições de probabilidades ao invés do uso de estimativas únicas, sendo as distribuições a 

base para o processo de simulação. 

Uma distribuição de probabilidades é representada matematicamente por uma função 

f, chamada função densidade de probabilidade, cujo gráfico mostra as possibilidades de 

ocorrência dos resultados possíveis de um evento. 

Existem diversos tipos de distribuições de probabilidades que são oferecidas por 

software especializado para análise de riscos e que podem ser utilizadas para representar as 

incertezas nos valores das durações das atividades ou outros parâmetros do projeto. São elas as 

distribuições Beta, Binomial, Exponencial, Gamma, Lognormal, Normal, PERT, Poisson, 

Student, Triangular e Uniforme.  

Vale destacar que, por não existir, normalmente, uma base real para a escolha das 

distribuições, elas são selecionadas arbitrariamente [Conrow 1998]. Porém, motivos históricos e 
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entrevistas com especialistas podem ser artifícios para determinar a distribuição de probabilidade 

específica para o projeto.   

3.3 Análise Comparativa das Técnicas 

Na Tabela 3.2, são tratadas as vantagens e desvantagens das principais técnicas de 

análise quantitativa de riscos, mostradas na seção anterior, de forma sintética. 

Todas as técnicas estudadas pregam o auxílio em processos de tomada de decisão, 

oferecendo resultados numéricos mais reais sobre os resultados do projeto. Acrescente-se a isso, 

o fato de elas serem aplicadas, principalmente, na gestão de prazos (cronograma), na de custos 

ou em ambas. 

Tabela 3.2 Vantagens e Desvantagens das principais técnicas da AQR 

Técnica Vantagem Desvantagem 
Entrevistas Tem diversas visões de profissionais 

com experiências distintas. 
Dependência da informação obtida com 
o entrevistado. 

Análise de Sensibilidade Avalia, independentemente, a mudança 
de uma variável, comparando-a com o 
seu planejamento inicial. 

Não indicação da variação de 
parâmetros que se relacionam com uma 
determinada variável analisada e 
ausência de estudo mais detalhado da 
aplicação da técnica junto à gestão de 
prazos. 

Análise do VME Consegue estabelecer uma reserva de 
contingência para cobrir o impacto dos 
riscos, caso ocorram. 

Apresenta melhores resultados quando 
utilizada com muitos projetos de porte 
semelhante e com um número de riscos 
suficientes [Loosermore et al. 2006].  

Análise da Árvore de Decisão Visualização gráfica dos caminhos a 
serem seguidos, simplicidade, facilidade 
de interpretação, flexibilidade, método 
não-paramétrico, utilização numa gama 
de áreas de pesquisa e combinação 
com outras técnicas de tomada de 
decisão. 

Dificuldade na apresentação dos 
resultados quando se tem um cenário de 
possibilidades muito pequeno ou muito 
amplo. 

Simulação de Monte Carlo Processo de simulação repetido 
inúmeras vezes durante uma iteração, 
obtenção de respostas não binárias e 
possibilidade de estudar as 
conseqüências da tomada de decisão 
sem executar o projeto [Nóbrega 2007]. 

Aleatoriedade na escolha das 
distribuições de probabilidade e 
demanda de tempo para sua aplicação. 

A Entrevista, mesmo no contexto da análise quantitativa, é uma técnica bastante 

subjetiva, pois se baseia, na maioria das vezes, nas experiências vivenciadas pelos entrevistados. 

Em alguns poucos casos, os entrevistados fundamentam suas opiniões em dados históricos de 

projetos, quando guardados. Como ponto relevante deste processo é a possibilidade de 

determinar, quantitativamente, a probabilidade e as conseqüências dos riscos sobre os resultados 

do projeto através de diferentes pontos de vistas. 
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A técnica de Análise de Sensibilidade, mesmo aplicada em uma variedade de 

contextos [Aggarwal et al. 2005; Do e Rothermel 2008; Harman et al. 2009], ainda precisa de 

uma pesquisa mais minuciosa na gestão de prazos [Almeida e Ferreira 2008]. De qualquer sorte, 

a análise de sensibilidade avalia, independentemente, a mudança de uma variável, comparando-a 

com o seu planejamento inicial, haja vista que as variáveis são isoladas. Desta forma, permite 

decidir quais dados precisam de refinamento antes de iniciar o processo de tomada de decisão, 

concentrando-se nos elementos críticos durante a sua implantação. 

Já a análise do Valor Monetário Esperado consegue estababelecer uma reserva de 

contingência para cobrir o impacto dos riscos que possam ocorrer, pois considera todos os 

possíveis resultados, evitando assim, a simples combinação de todos os melhores e piores casos. 

A limitação da técnica é que a mesma proporciona melhores resultados quando utilizada ao 

longo de muitos projetos de porte semelhante, com um número de riscos considerável 

[Loosemore et al. 2006]. Ou seja, quanto mais riscos forem identificados, maior será a 

distribuição da reserva de contigência entre os riscos envolvidos.  

Entre as técnicas de análise quantitativa de riscos, a análise da Árvore de Decisão 

apresenta diversas vantagens, conforme mostrado na Tabela 3.2. A simplicidade, facilidade de 

interpretação e a visualização gráfica das alternativas a serem seguidas, capacitam os envolvidos, 

no processo de tomada de decisão, a entender o procedimento após uma breve explanação. 

Também, não assume nenhuma distribuição especial e é capaz de estabelecer modelos para 

qualquer finalidade, desde que tenha informação necessária de treino. Como obstáculo, oferece 

dificuldades na apresentação dos resultados quando as possibilidades são extremas, em termos de 

quantidade. 

Por último, a Simulação de Monte Carlo, prática comum e difundida no Project 

Management Body of Knowledge [PMI 2004] quando se usa simulação. Esta técnica gera 

cenários presumíveis, sem que exista a necessidade de executar o projeto. Como barreira, 

demanda tempo, pois precisa ser executada mais de uma vez. Ademais, não existe uma lógica ou 

regra para a determinação das distribuições utilizadas, consistindo estas em escolhas aleatórias 

do responsável pela execução e análise do método. 

Em virtude de toda conceitualização exposta previamente, a técnica de análise 

quantitativa de riscos escolhida será a Análise da Árvore de Decisão, pois dentre as técnicas 

estudadas foi a que apresentou vantagens que melhor se adequam ao contexto da proposta desta 

dissertação. 
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3.4 Considerações Finais 

Como extensão da gerência de riscos, a Análise Quantitativa também é uma nova 

área, que tem tido avanços em diversos setores, inclusive no gerenciamento de projetos, onde ela 

é referenciada pelas abordagens tradicionais disponíveis. 

Como visto no decorrer deste capítulo, a AQR, na prática, é recomendada para 

projetos complexos e grandes, que demandam essa necessidade, com o intuito de auxiliar os 

gestores no processo de tomada de decisão. Indo ao outro extremo das práticas de gerenciamento 

de projetos, a ágil, onde normalmente os projetos são menores, a análise quantitativa de riscos é 

uma atividade ainda pouca explorada (vide Seções 2.4.3 e 2.4.4), carecendo de novas formas 

para viabilizá-la.  

Neste contexto, o processo quantitativo utiliza técnicas para determinar a 

probabilidade de se conquistar um objetivo específico e quantificar a exposição do risco para o 

projeto. De todas as técnicas vistas, a Análise da Árvore de Decisão foi a escolhida por ser de 

simples entendimento (não necessitando de conhecimentos complementares, tal como quem usa 

a técnica de Monte Carlo), ser de fácil combinação com outras técnicas quantitativas e de prover 

visualização gráfica das alternativas a serem seguidas, proporcionando um rápido entendimento 

dos envolvidos em um processo de tomada de decisão. 

O uso desta técnica, no contexto desta dissertação, tem o objetivo de mostrar os dados 

coletados dos projetos selecionados que compõem a base histórica de projetos.  
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Capítulo 4 

Proposta para Análise Quantitativa 

de Riscos em Projetos Ágeis 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar a estratégia para viabilizar a aplicação da AQR, 

identificando e quantificando os riscos em projetos de desenvolvimento de software ágeis. A 

Seção 1 faz uma contextualização da proposta. Na Seção 2 é definida a proposta, descrita a 

estratégia de ação, bem como a metodologia para aplicação da proposta. Na Seção 3 são feitas as 

considerações finais. 

 

4.1 Contexto da Proposta 

A rapidez das evoluções tecnológicas e o acirramento da concorrência entre as 

organizações obrigam-nas a rever e eliminar burocracias, bem como abolir os processos 

engessados [Kerzner 2006], resultando no aumento da atenção dada pela alta gerência das 

empresas no acompanhamento dos custos e no sucesso dos projetos.  

Os fatores de sucesso de um projeto são determinados pelo alcance das metas 

planejadas, dentro do tempo, custos, desempenho desejado, nível da tecnologia, eficiência, 

eficácia e aceitação pelo cliente. Então, identificar a ocorrência de problemas, antecipadamente, 

tem como finalidade a elaboração de ações corretivas, melhorando a capacidade estimada para 

apoiar planejamentos futuros e ter conhecimento quando os objetivos não podem ser atingidos ou 

excedidos. 
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Neste cenário, a gerência de riscos em projetos consiste: na determinação dos 

prováveis riscos que afetam o projeto; e, na documentação das características de cada um deles 

[Kerzner 2006]. Do ponto de vista do gerenciamento de projetos tradicional, as metodologias 

apresentam a gerência de riscos de forma clara e explícita, se utilizando de etapas bem definidas. 

Por outro lado, no gerenciamento ágil de projetos, percebe-se que os conceitos de gerência de 

riscos não são muito explorados ou são tratados sem muito formalismo, mostrando uma 

deficiência desta disciplina, conforme mostrado nas Seções 2.4.3 e 2.4.4. O Scrum, por exemplo, 

traz uma lacuna na atividade de análise de riscos, pois não aborda nenhuma avaliação detalhada 

de probabilidade de impacto tampouco de ocorrência dos impedimentos, nas suas práticas. 

De acordo com este contexto, o objetivo principal da proposta é viabilizar a aplicação 

da Análise Quantitativa de Riscos através da identificação e quantificação dos riscos em projetos 

de desenvolvimento de software, utilizando os conceitos de árvore de decisão, em um contexto 

de projetos ágeis, mais especificamente, em projetos que utilizem o Scrum como método de 

gestão ágil de projetos. 

4.2 Definição da Proposta 

A proposta deste trabalho versa sobre análise quantitativa de riscos. O emprego da 

AQR, uma das categorias básicas das técnicas de avaliação de riscos, é devido a esta se valer da 

utilização de métricas para a obtenção de um valor monetário ou numérico que indique o nível 

do risco, conforme explicitado na Seção 2.7 e ao longo do Capítulo 3. Então, de acordo com 

David Hullet, a AQR é utilizada para analisar as decisões chaves na presença de incertezas 

[Hullet 2004], de uma maneira objetiva. 

A técnica de análise quantitativa está baseada em analogia, pois precisa de dados 

passados para determinar a tendência de um novo projeto. Em vista disso, independentemente do 

método ágil escolhido, os dados dos projetos ágeis pesquisados são empregados para poder 

estimar os riscos de novos projetos. Seguindo esta linha de raciocínio, qualquer abordagem ágil 

pode utilizar as estratégias de ações indicadas na Seção 4.2.1. 

Adicionalmente, a aplicação da análise quantitativa de riscos em qualquer método 

ágil pode ocorrer devido a este não incluir, claramente, o processo de Gerência de Riscos, como 

proposto no Guia PMBOK, CMMI ou em qualquer outro padrão. 

Como visto na Seção 3.2, há cinco principais técnicas quantitativas de análise de 

riscos. Mas o intuito de utilizar a técnica de Análise da Árvore de Decisão é possibilitar a 
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visualização gráfica de caminhos a serem seguidos em um processo de tomada de decisão. 

Também, corrobora para esta preferência, a simplicidade e facilidade de interpretação das 

informações, bem como sua adaptabilidade a outras técnicas de tomada de decisão, podendo 

assim trabalhar com a combinação destas. 

No caso da proposta da dissertação, a idéia é que esta seja utilizada no Scrum, devido 

à lacuna existente, quanto à atividade de análise de riscos, como dito na Seção 2.4.4, e por este 

ser um método de gerenciamento ágil mais seguido no mercado de TI, segundo duas diferentes 

pesquisas realizadas em 2008 e 2006 respectivamente, pelas empresas de consultoria norte-

americanas, Version One Simplifying Software Delivery e Trail Ridge Consulting (Figura 4.1 e 

Figura 4.2). 

 

Figura 4.1 Estado do desenvolvimento Ágil [VOSSD 2008] 

Ratificando a maior utilização do Scrum, outro ponto a ser considerado é que o 

método em questão possui o reconhecimento e respaldo de comunidades, tal como a Scrum 

Alliance. Então, baseando-se nestes fatos, acredita-se que é mais fácil conseguir dados e avaliar, 

posteriormente, a proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.2 Percentual das Metodologias Utilizadas [TRC 2006] 
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Neste panorama, o objetivo prático da proposta é mostrar ser possível antever riscos, 

desde que se estabeleçam procedimentos (um método) para tal ação, mesmo em abordagens que 

se valham da reatividade para resolução dos impedimentos. 

4.2.1 Estratégia de Ação 

Embora a definição das ações para o estabelecimento da proposta tenha sido realizada 

de forma empírica, fundamentada na necessidade de obtenção das informações para a montagem 

da proposta, a idéia conceitual foi retirada da área de processo de Medição e Análise (MA) do 

CMMI-SE/SW, v1.2. 

A área de processo de Medição e Análise (MA) objetiva desenvolver e sustentar a 

capacidade de medições que é utilizada para suportar as necessidades de gerenciamento de 

informações. Ela também envolve: especificar os objetivos de medições e análises, de forma que 

estes estejam alinhados com as necessidades e objetivos de informações identificados; 

especificar as medidas, mecanismos de coleta de dados e armazenamento, técnicas de análises e 

mecanismos de comunicação e de feedback; implementar a coleta, armazenagem, análise e 

relatórios sobre os dados; fornecer resultados objetivos que possam ser utilizados na tomada de 

decisões bem informadas e na tomada das ações corretivas apropriadas. 

Nesta linha, a Meta Específica, Fornecer Resultados de Medições - SG2 [PA154.IG102], 

foi selecionada e adaptada à realidade da dissertação, resultando na definição das seguintes 

ações: Coleta de Dados Históricos; Análise dos Resultados Preliminares; Identificação dos 

Riscos dos Projetos; e, Base Histórica de Projetos / Obtenção dos Resultados, criadas com o 

objetivo de identificação e quantificação de riscos no cenário de projetos de desenvolvimento de 

software ágeis (vide Figura 4.3).  

 

Figura 4.3 Estratégia de Ações 
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A Figura 4.3 apresenta somente as atividades necessárias para entender a estratégia de 

ações que deve ser seguida. Vale salientar que este conjunto de ações irá favorecer o alcance dos 

objetivos da dissertação. 

De uma maneira geral, o fluxo das ações ocorre da seguinte maneira. Na Coleta de 

Dados Históricos, início de todo o processo, é onde se realiza todo o levantamento de dados de 

um projeto, de modo que no decorrer das ações sejam identificados os riscos e, 

consequentemente, montada a base histórica de dados dos projetos. A segunda etapa, Análise 

Preliminar dos Resultados, verifica a qualidade dos dados previamente capturados na etapa 

anterior. Se as informações não forem satisfatórias para a continuidade do fluxo, deve-se retornar 

à etapa de coleta dos dados. Caso contrário, passa-se à etapa de Identificação dos Riscos e, 

consequentemente, montagem da Base Histórica de Projetos / Obtenção dos Resultados, através 

da consolidação das informações coletadas ao longo de toda a estratégia. 

Analisando o ciclo de vida do Scrum (Figura 2.3) e o fluxo da estratégia de ações, 

depreende-se que os procedimentos de coleta de dados, análise preliminar dos resultados e de 

identificação de riscos ocorrem em três momentos, quando do andamento de um projeto: na 

Sprint Planning 1, Sprint Planning 2 e nas Scrum Daily Meetings, identificando, possivelmente, 

nestas situações, diferentes tipos de riscos. No caso dos procedimentos citados anteriormente 

acontecerem após finalização do projeto, a informação dependerá dos registros realizados pelo 

time, no decorrer do desenvolvimento do produto. 

É importante enfatizar que toda a estratégia de ação deve ser acompanhada pelo 

Scrum Master, pois dentre outros aspectos, é o responsável por remover os impedimentos 

levantados pelo time, e/ou por um colaborador da organização, designado para ser o responsável 

pela base histórica de dados dos projetos. 

A seguir, cada ação é descrita, incluindo o detalhamento de suas atividades, seus 

objetivos, entradas e saídas, papéis e ferramentas que podem ser utilizadas em cada fase. 

Coleta de Dados Históricos 

Objetivo: A coleta de dados históricos visa identificar e selecionar as informações 

que são necessárias, dentro de um projeto ágil de software, para subsidiar a montagem da base 

histórica de projetos. 

Técnica: Questionário e entrevista. 

De acordo com Valentim [Valentim 2008], a técnica de coleta de dados 

Questionário tem a função de coletar informações de maneira informal, de um indivíduo ou 
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grupo sobre um determinado fato, situação ou fenômeno. É um instrumento que reúne uma série 

de perguntas, que podem ser abertas ou fechadas, destinadas aos sujeitos de pesquisa. Já a 

técnica de coleta de dados Entrevista pode ser definida como um processo de interação social 

entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de 

informações por parte do outro, o entrevistado. As informações devem ser obtidas através de um 

roteiro de entrevista, cujo conteúdo possui uma lista de pontos ou tópicos previamente 

estabelecidos de acordo com o problema central da pesquisa, bem como de acordo com os 

objetivos específicos previamente propostos.  

Entrada: Características e impedimentos do projeto. Ressalva-se que as 

características do projeto utilizadas foram definidas pelo CBR Risk Method (Seção 2.6) e 

adaptadas para a realidade desta dissertação, conforme mostradas na Tabela 4.1.  

Tabela 4.1 Atributos adaptados do CBR Risk Method 

���
�	�'���
�� (�����

��#�!)�������#��

���	�������!��*+,-��������.�

�����!��*/,01��������.�

�����!��*0+,21��������.�

3��!���*2+,+11��������.�

���	��3��!���*+114��������.�

5���#�!	��

���	��6�����*78219111����#�!��.�

6�����*78219111,78+219111.�

������*78+219111,78+91119111.�

%�	��*78+91119111,�78:91119111.�

���	��%�	��*78:911191114.�

�������� �#�#�����

���	��;�
���������	��	��	�	�������	����

<�����
�����

<�!)�#���!	������

+����=�	��

0����:����=�	���



Capítulo 4 – Proposta para Análise Quantitativa de Riscos em Projetos Ágeis 
 

46

>����2����=�	���

24����=�	���

<����#�!������%���
�����

<�!)�#���!	������

+����=�	��

0����:����=�	���

>����2����=�	���

24����=�	���

<����
!�
��*�������!
������	�����)�.�

<�!)�#���!	������

+����=�	��

0����:����=�	���

>����2����=�	���

24����=�	���

 

Saída: Planilha de dados composta com os valores das características do projeto e 

lista dos impedimentos identificados. 

Papel: Scrum Master, Responsável pela base histórica de dados dos projetos. 

Ferramenta: Formulário de Identificação de Impedimentos, definido na Seção 4.2.2. 

Tarefa: 

• Coletar informações dos responsáveis pelo projeto de software sobre as 

características deste, bem como os impedimentos gerados ao longo do seu 

desenvolvimento. 

• Construir uma planilha com os dados decorrentes da coleta de informações. 

É importante destacar, que uma coleta de dados deficiente, acarreta dificuldade para a 

aplicação do restante da proposta, bem como na obtenção do resultado final. 

Análise Preliminar dos Resultados 
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Objetivo: A Análise Preliminar dos Resultados visa validar e avaliar a qualidade dos 

dados coletados, bem como as dificuldades encontradas na ação anterior (coleta de dados 

históricos).  

Entrada: Planilha de dados composta com os valores das características do projeto e 

lista dos impedimentos identificados. 

Saída: Planilha de dados e lista de impedimentos revisados, assim como a 

consolidação das dificuldades encontradas na ação anterior. 

Papel: Responsável pela base histórica de dados dos projetos. 

Ferramenta: Sem necessidade da utilização de ferramentas. 

Tarefa: 

• Avaliar a lista dos impedimentos identificados do projeto. 

• Garantir que a descrição dos impedimentos está clara e significativa. 

• Solicitar melhor detalhamento do impedimento quando necessário. 

Após essa avaliação, caso sejam encontrados problemas relacionados aos dados 

colhidos, recomenda-se que se volte ao passo anterior para refinamento da coleta ou seleção de 

mais projetos e, consequentemente, coleta de novos dados. 

Identificação dos Riscos 

Objetivo: A Identificação dos Riscos visa confrontar cada impedimento identificado 

no projeto com uma lista de verificação de fatores de riscos genéricos de projeto de software, 

apresentada na Seção 4.2.2. 

Entrada: Lista de impedimentos revisada. 

Saída: Tabela resultante do mapeamento: impedimento versus fator de risco. 

Papel: Scrum Master, Responsável pela base histórica de dados dos projetos. 

Ferramenta: Lista de verificação de Fatores de Riscos Genéricos de Projeto de 

Software. 

Tarefa: 

• Garantir o entendimento do impedimento identificado. 

• Identificar o(s) impacto(s) decorrente(s) do impedimento. 
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• Identificar as ações utilizadas para resolver o impedimento. 

• Utilizar a lista de verificação dos fatores de riscos. 

• Identificar a categoria do risco ao qual o impedimento mais se enquadra. 

• Identificar o fator de risco associado. 

• Registrar a relação impedimento, categoria de risco e fator de risco. 

• Gerar uma tabela resultado com o relacionamento impedimento versus fator de 

risco. 

Base Histórica de Projetos / Obtenção dos Resultados 

Objetivo: A Base Histórica de Projetos / Obtenção dos Resultados visa consolidar a 

base de projetos, utilizando as informações colhidas, ao se realizar a coleta de dados históricos e 

a identificação dos riscos dos projetos investigados, respectivamente, bem como inferir 

resultados desta base, utilizando a ferramenta de mineração de dados WEKA (vide Seção 4.2.2). 

Entrada: Arquivo com os dados dos projetos investigados. 

Saída: Conjunto de fatores de riscos que incidem nos projetos ágeis avaliados e sua 

probabilidade de ocorrência, uma base histórica de projetos ágeis, uma árvore de decisão 

contendo as alternativas inferidas pela ferramenta. 

Papel: Scrum Master, Responsável pela base histórica de dados dos projetos. 

Ferramenta: Utilização de ferramenta de mineração de dados – WEKA. 

Tarefa: 

• Preparar o arquivo com os dados históricos dos projetos. 

• Selecionar a técnica (algoritmo) a ser utilizada na ferramenta. Diversas técnicas 

podem ser avaliadas para o mesmo arquivo fonte. Segundo Pontes [Pontes 2009], 

o J48 é o algoritmo de árvore de decisão mais utilizado para classificação de 

dados, de acordo com levantamento prévio realizado. Desta forma, este é 

algoritmo a ser considerado nesta proposta.  

• Verificar a qualidade dos resultados obtidos. 

• Alimentar continuamente a base para que melhores resultados sejam alcançados. 

Para utilização dos dados consolidados, é necessário criar um arquivo do tipo arff 

com as informações a serem analisadas. Arquivo com extensão arff, além de ser um dos formatos 
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de entrada aceitos pela ferramenta WEKA é composto de três (3) partes: relação, atributos e 

dados. 

Relação. Primeira linha do arquivo representada pelo símbolo @relation, seguida de 

uma palavra-chave. 

Atributos. Um conjunto de linhas iniciado com o símbolo @attribute, seguido do 

nome do atributo e do seu tipo, que pode ser nominal ou numérico. 

Dados. Linha iniciada com o símbolo @data, após definição da relação e atributos. 

Cada linha satisfaz a uma instância, com valores correspondentes separados por vírgula e na 

mesma ordem aos atributos da seção. 

4.2.2 Documentos e Ferramentas Utilizados 

As ferramentas listadas nessa seção são utilizadas durante a execução das estratégias 

de ação. 

Formulário de Apoio ao Mapeamento dos Impedimentos 

De acordo com Machado [Machado 2002], durante a identificação dos riscos, além da 

descoberta da influência sobre os fatores de riscos no projeto, aspecto determinante na 

quantificação do risco, é necessário que o responsável reflita sobre o risco. 

Analogamente, trazendo essa afirmação para o contexto de projetos ágeis de software, 

que trabalha diretamente com os impedimentos (problemas) sucedidos, pode-se alegar que além 

de uma descrição clara e significativa do impedimento, faz-se necessária uma reflexão do 

envolvido sobre o impedimento, registrando as ações e impactos associados, de modo a realizar 

o mapeamento impedimento versus fator de risco mais rapidamente e com uma maior taxa de 

acerto. Por conseguinte, foi criada uma tabela para facilitar a identificação e o contexto dos 

impedimentos, conforme mostrado, a seguir, na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 Formulário de Identificação de Impedimento 
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Lista de Verificação de Fatores de Riscos Genéricos de Projeto de Software 

A lista de fatores de riscos utilizada foi divulgada pela TeraQuest Metrics [AIS 2009], 

firma de consultoria de processo comprada pela Borland em 2005, e é composta de quatorze (14) 

categorias e oitenta e dois (82) fatores de riscos. Ela foi escolhida, por sua origem prática ser 

oriunda de experiências de mercado. 

Devido à quantidade de informação disposta na lista de fatores de risco, na Tabela 4.3 

é mostrada parte desta, de forma tratada. A lista, no seu formato original, encontra-se no Anexo 

B. Vale salientar que existem outras listas que podem ser encontradas, originadas de estudos 

feitos sobre fatores de riscos, a exemplo de Putman, Boehm, SEI [Machado 2002]. 

Tabela 4.3 Fatores de Riscos 
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Ferramentas de Mineração de Dados 

Algumas ferramentas gratuitas de mineração de dados podem ser empregadas na 

etapa Base Histórica de Projetos / Obtenção dos Resultados, como pode ser visto na Tabela 4.4. 

Porém, a ferramenta utilizada na corrente dissertação foi a Waikato Environment for Knowledge 

Analysis – WEKA, versão 3.6.2. A WEKA apresenta no seu ambiente integrado, um conjunto de 

algoritmos de aprendizado de máquina, podendo ser utilizadas com eficiência para classificar 

dados [WEKA 2009]. 

Tabela 4.4 Ferramentas gratuitas de Mineração de Dados 
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4.2.3 Metodologia para Aplicação da Proposta 

Visando aplicar as ações propostas nesta dissertação, optou-se por se realizar uma 

pesquisa descritiva, através da condução de um estudo de caso. Na condução da aplicação da 

proposta, foi definido um planejamento que permita a realização do experimento como forma de 

avaliação desta. Logo, a metodologia adotada foi composta pelas seguintes etapas: 

(a) Seleção dos projetos nos quais a proposta é aplicada 

Nesta etapa é descrito o cenário ao qual o estudo de caso é executado. A 

quantidade de projetos identificados e as empresas participantes. 

(b) Aplicação da proposta nos projetos selecionados 

São executadas as ações definidas na Seção 4.2.1 – Estratégia de Ação, de forma 

que os procedimentos estabelecidos sejam executados. 

(c) Consolidação dos resultados obtidos após a aplicação da proposta 

Nesta etapa é realizada uma análise dos resultados, ressaltando os aspectos 

positivos e indicando os de melhoria. 
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4.3 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada uma proposta para possibilitar a aplicação da análise 

quantitativa de riscos em projetos ágeis de software, principal contribuição desta dissertação. 

Para alcance do objetivo proposto, foram criados mecanismos de coleta de dados e 

armazenamento, análise e disponibilização de resultados objetivos, que possam ser utilizados na 

tomada de decisões.  

Espera-se que com a formalização destas ações, na fase de coleta de dados e análise 

preliminar dos resultados, sejam identificados todos os impedimentos e os atributos de 

caracterização de um projeto, para subsidiar, com uma qualidade satisfatória dos dados, a 

montagem da base histórica, com informações de projetos ágeis de software. 

A expectativa com a fase de identificação dos riscos é obter um conjunto de fatores 

de riscos específicos do universo de projetos ágeis coletados, bem como explicitar a relação entre 

impedimento e risco. 

Por fim, com todos os dados estruturados, espera-se: alcançar a intensidade de 

ocorrência de fatores de riscos; e, montar uma árvore de decisão com os dados dos projetos, fruto 

da inferência da ferramenta de mineração de dados utilizada. Ou seja, a expectativa é que com a 

definição de procedimentos, a aplicação da AQR possa ser viabilizada em projetos ágeis de 

software. 
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Capítulo 5 

Estudo de Caso 
 

Este capítulo tem por objetivo realizar uma avaliação da proposta através da 

verificação de um estudo de caso no contexto empresarial. Atualmente, os trabalhos que seguem 

os passos para desenvolver estudos de caso baseiam-se nas etapas definidas por Robert K. Yin 

[Yin 2005] e Robert E. Stake [Stake 2001], envolvendo partes destinadas à apresentação do 

cenário, aos resultados obtidos e às conclusões, conforme será visto nas seções que compõem 

este capítulo. 

 

5.1 Contextualização 

Inicialmente, a intenção do estudo de caso era ser realizado em dois principais pólos 

de Tecnologia da Informação firmados no Nordeste [CWB 2008; MDICE 2010], com base no 

networking do pesquisador (autor do estudo de caso) com empresas de TI da referida região. 

Após o contato inicial com representantes de algumas organizações, somente o 

Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R), prontificou-se a participar da 

aplicação do estudo de caso, desde que as informações fossem avaliadas e filtradas previamente 

pelos responsáveis dos projetos, ou seja, pelos seus gerentes, antes de serem repassadas. As 

demais empresas, na sua maioria, alegaram falta de tempo e recurso para identificação e 

levantamento de dados e, por conseqüência, não participaram do estudo de caso. 

O C.E.S.A.R é um instituto privado de inovação que cria produtos, processos, 

serviços e empresas usando Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Atuando desde 
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1996, o C.E.S.A.R interliga centros de inovação numa rede de conhecimento que realiza projetos 

de desenvolvimento conectados ao futuro, com qualidade e agilidade. Também faz parte do 

Porto Digital, ambiente de empreendedorismo, inovação e negócios de tecnologias da 

informação e comunicação do estado de Pernambuco que reúne mais de 100 empresas no pólo 

do Bairro do Recife. 

5.2 Aplicação e Resultados Obtidos 

Durante o desenvolvimento do estudo de caso, algumas dificuldades foram 

observadas, principalmente, no que diz respeito à quantidade e qualidade dos dados históricos 

coletados dos projetos de desenvolvimento de software que utilizaram Scrum, como um método 

ágil de gerenciamento de projetos. Desta forma, esta seção apresenta uma síntese dos principais 

problemas e resultados obtidos durante cada uma das etapas da metodologia escolhida. 

5.2.1 Seleção dos projetos nos quais a proposta é aplicada 

Em um primeiro momento, foi transmitida uma solicitação de identificação de 

projetos de software que utilizaram Scrum, através de email (Apêndice A), para algumas 

empresas de Recife e Salvador. Como somente o C.E.S.A.R aceitou participar, conforme dito na 

Seção 5.1, então nove (9) projetos de naturezas e clientes distintos e não identificados neste 

trabalho, por questões de sigilo da informação, terminaram sendo selecionados neste ambiente 

organizacional, passando assim à próxima etapa de aplicação da proposta. 

Vale ressaltar que, durante o período inicial de execução do estudo de caso, devido à 

insuficiência de dados históricos dos projetos selecionados e aproveitando o término de alguns 

outros projetos de desenvolvimento de software com características ágeis e que usaram, de 

alguma forma o Scrum, foi necessária uma nova rodada de seleção de projetos, onde foram 

identificados mais três (3) destes, totalizando uma quantidade de doze (12) projetos potenciais, 

que poderiam ser utilizados nas etapas seguintes. 



Capítulo 5 – Estudo de Caso 
 

55

5.2.2 Aplicação da proposta nos projetos selecionados 

Após identificação dos projetos citados na Seção 5.2.1, iniciou-se o processo de 

coleta dos dados (primeiro passo da proposta definida na Seção 4.2.1), promovido por correio 

eletrônico à empresa participante do estudo de caso. 

Coleta de Dados Históricos 

Na fase de coleta de dados históricos, trabalhou-se com os valores dos atributos 

definidos, pelo CBR Risk Method, e informados pelos projetos, tais como: tamanho do time, 

orçamento, duração do projeto e experiência do time de desenvolvimento. Este último atributo 

relacionado à experiência do time, diz respeito ao processo, domínio da aplicação e técnica 

(quantidade de projetos trabalhados). Além das características referenciadas anteriormente, a 

lista de impedimentos gerada para cada projeto escolhido foi outro dado de entrada considerado. 

Neste cenário, o primeiro passo executado, após recebimento das informações, foi 

realizar a interpretação destas, objetivando compatibilizar as características informadas na 

documentação institucional do C.E.S.A.R, sobre Atributos de Similaridades de Projetos, com os 

atributos determinados pelo CBR Risk Method, considerando que houve somente contribuição de 

uma única empresa. 

Vale salientar que os dados avaliados, durante o mapeamento das características, 

resultaram na consolidação dos atributos de seis (6) projetos, conforme evidenciado, 

respectivamente, na Tabela 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6. Neste trabalho, os projetos de 

desenvolvimento de software foram nomeados da seguinte maneira: Projeto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 

respectivamente. Ainda considerando a condição pré-estabelecida, em relação ao filtro das 

informações realizado pelos gerentes dos projetos, a documentação do C.E.S.A.R utilizada não 

poderá compor os Anexos deste trabalho. Os outros seis (6) projetos identificados foram 

desconsiderados, por não terem dados históricos suficientes para caracterizar, em termos de 

valor, os atributos apreciados. 

Tabela 5.1 Características do Projeto 1 

Projeto 1 
Característica Valor 

Tamanho do time Pequeno (7-20 pessoas) 
Orçamento Entre R$150.000 e R$1.000.000 
Duração 8 meses 

Experiência do time de desenvolvimento 
Processo 2 ou 3 projetos 
Domínio da aplicação 2 ou 3 projetos 
Técnica (de trabalho) 5+ projetos 
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Os dados coletados do Projeto 1, após uma avaliação prévia, dizem que este é, em 

termos de pessoal, um projeto pequeno, com um orçamento e duração médios. Quanto à 

experiência dos membros do grupo, pode-se considerar um time com pouca experiência no 

processo que está usando e no domínio da aplicação, porém um grupo bastante experiente em 

termos de projetos trabalhados em outros momentos. 

Tabela 5.2 Características do Projeto 2 

Projeto 2 
Característica Valor 

Tamanho do time Pequeno (7-20 pessoas) 
Orçamento Entre R$150.000 e R$1.000.000 
Duração 8 meses 

Experiência do time de desenvolvimento 
Processo Nenhuma experiência anterior 
Domínio da aplicação Nenhuma experiência anterior 
Técnica (de trabalho) 2 ou 3 projetos 

O Projeto 2 assemelha-se muito ao projeto descrito anteriormente, quanto às três 

primeiras características contidas na Tabela 5.2. Equipe pequena, em termos de números de 

desenvolvedores, com orçamento e duração médios. Em relação à experiência do time, é um 

grupo muito inexperiente em termos de trabalho. Conclui-se que é um grupo de profissionais que 

trabalhou em poucos projetos durante a vida profissional, com nenhuma experiência prévia na 

utilização de Scrum tampouco no domínio da aplicação. 

Tabela 5.3 Características do Projeto 3 

Projeto 3 
Característica Valor 

Tamanho do time Pequeno (7-20 pessoas) 
Orçamento Entre R$1.000.000-R$3.000.000 
Duração 8 meses 

Experiência do time de desenvolvimento 
Processo 4 ou 5 projetos 
Domínio da aplicação 4 ou 5 projetos 
Técnica (de trabalho) 4 ou 5 projetos 

O Projeto 3 assemelha-se aos demais, somente no que diz respeito às características 

relacionadas ao tamanho do time e a duração do projeto, pequeno e médio, respectivamente. 

Porém, tem um time bem experiente em relação ao processo utilizado, no caso o Scrum, ao 

domínio da aplicação e à quantidade de projetos trabalhados anteriormente. 

A seguir estão listados os dados referentes aos três últimos projetos identificados, em 

um segundo momento de seleção de projetos, conforme citado na Seção 5.3.1. 
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Tabela 5.4 Características do Projeto 4 

Projeto 4 
Característica Valor 

Tamanho do time Pequeno (7-20 pessoas) 
Orçamento Entre R$150.000 e R$1.000.000 
Duração 5 meses 

Experiência do time de desenvolvimento 
Processo 2 ou 3 projetos 
Domínio da aplicação 1 projeto 
Técnica (de trabalho) 4 ou 5 projetos 

O Projeto 4 caracteriza-se por ser curto, com um time pequeno em quantidade de 

recursos, mas com uma experiência considerável de trabalho, mesmo o grupo de 

desenvolvimento não tendo um conhecimento prévio sobre o domínio da aplicação. Em relação à 

experiência no processo de desenvolvimento, é um time que já trabalhou, pelo menos, duas vezes 

com métodos ágeis.  

Tabela 5.5 Características do Projeto 5 

Projeto 5 
Característica Valor 

Tamanho do time Muito Pequeno (1-6 pessoas) 
Orçamento Até R$50.000 
Duração 0,5 mês 

Experiência do time de desenvolvimento 
Processo 1 projeto 
Domínio da aplicação 2 ou 3 projetos 
Técnica (de trabalho) 2 ou 3 projetos 

Mais arrojado que o projeto anterior em termos de prazo, o Projeto 5 apresenta uma 

duração muita pequena, não chegando a 1 mês de desenvolvimento do produto. Tem uma equipe 

com uma experiência pequena e um orçamento muito baixo, considerando a escala adotada na 

Tabela 4.1. 

Tabela 5.6 Características do Projeto 6 

Projeto 6 
Característica Valor 

Tamanho do time Médio (21-50 pessoas) 
Orçamento Entre R$1.000.000-R$3.000.000 
Duração 12 meses 

Experiência do time de desenvolvimento 
Processo 2 ou 3 projetos 
Domínio da aplicação Nenhuma experiência anterior 
Técnica (de trabalho) 2 ou 3 projetos 

Por fim, o Projeto 6, com características bem diferentes das apresentadas 

anteriormente, possui um tamanho de time médio, com um orçamento alto e duração 
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considerável, levando-se em conta projetos focados em desenvolvimento de produto, no instituto 

pesquisado.  

O segundo passo, que demandou um esforço bem maior, foi caracterizado pela 

consolidação dos impedimentos registrados ao longo dos projetos. Uma primeira filtragem da 

informação foi realizada e constatou-se que, em quase cem por cento (100%) dos casos, a 

descrição dos impedimentos gerados nas sprints não estava clara, como evidenciado, 

posteriormente, durante a análise dos resultados preliminares. Considerando que os projetos 

tinham poucas semanas de término e que parte dos envolvidos nestes, ainda permanecia 

trabalhando na instituição, criou-se uma fase de entrevistas com os gerentes dos projetos e 

membros do time, para um melhor entendimento dos impedimentos levantados no decorrer do 

desenvolvimento dos produtos em questão, haja vista que as informações eram recentes. Esta 

ação, além de ter demandado um tempo que extrapolou o planejamento inicial da fase de coleta, 

foi fundamental como forma de subsidiar a continuidade do estudo de caso. 

Análise dos Resultados Preliminares 

Após coletados os dados históricos dos projetos de desenvolvimento de software e ter 

feito a sua consolidação, algumas observações podem ser feitas, mediante as dificuldades 

encontradas na fase anterior. 

O primeiro obstáculo encontrado refere-se à obtenção de respostas do email enviado 

aos pontos focais das organizações selecionadas que participariam da pesquisa, pois mesmo já 

tendo havido um contato prévio para explicar sobre o que se tratava a investigação e estes terem 

se disponibilizado, integralmente, a ajudar, a falta de agilidade nas respostas foi um fator a ser 

destacado. 

O segundo ponto que merece atenção é quanto à qualidade dos impedimentos, em 

especial, as suas descrições, na maioria das vezes, muito pobres, não representando o quê, de 

fato, seria o problema, como visto na descrição do impedimento IMP008, por exemplo, na 

Tabela 5.7. As listas de impedimentos dos demais projetos podem ser visualizadas no Anexo A. 

Ainda em relação aos impedimentos, uma dificuldade vista durante a etapa de coleta 

de dados é que pessoas que trabalham, na prática, com métodos ágeis, salvo por orientação da 

organização ou por estarem realizando alguma pesquisa, não armazenam ou atualizam 

corretamente as informações geradas durante o desenvolvimento de um software, tais como: 

métricas sobre a sprint, lista de impedimentos (com seus impactos e ações) e lista de backlog 

atualizada, evidenciando, assim, a dificuldade em se trabalhar com análises quantitativas em 
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projetos ágeis de software de uma maneira geral, haja vista estas trabalharem com analogia de 

informação, baseando-se em valores históricos.  

Tabela 5.7 Lista de impedimentos do Projeto 1 
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A Tabela 5.7 mostra a lista de impedimentos gerada ao longo de oito (8) meses de um 

projeto de desenvolvimento ágil de software. É, notadamente, percebido que as descrições dos 

impedimentos, do projeto em questão, são simplórias, dificultando o entendimento do real 

problema ocorrido durante a execução do projeto, por quem está conduzindo a investigação. 

Identificação dos Riscos dos Projetos 

Com as informações obtidas nos passos anteriores sobre os projetos que utilizam 

Scrum, suas características e impedimentos, é preciso identificar os riscos destes projetos. Para 

isso, realizou-se um passo de identificação dos riscos, onde conhecendo um impedimento, este 

foi confrontado com um documento de fatores de riscos de projetos de software genérico, com o 

objetivo de fazer uma correlação entre impedimentos e riscos. 

A dinâmica do mapeamento entre impedimentos e riscos aconteceu da seguinte 

maneira. Conforme citado na etapa de coleta de dados históricos, os responsáveis diretos pelos 

projetos (gerentes e/ou líderes e/ou desenvolvedores) foram contactados para um melhor 

entendimento dos obstáculos levantados durante as sprints de desenvolvimento de cada projeto, 

haja vista a dificuldade de entendimento destes, em decorrência da pobreza das suas descrições. 

Com isso, no decorrer das entrevistas foram questionadas as ações e impactos 

oriundos dos impedimentos advindos, com o objetivo de facilitar a identificação do fator de risco 

associado e, também, uma futura utilização destes dados para a montagem de uma base mais 
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completa de informações. Durante as entrevistas foi utilizado o formulário de apoio ao 

mapeamento dos impedimentos, descrito na Seção 4.2.2. Os elementos, ações e impactos, não 

tinham sido armazenados, exceto pelo Projeto 2, por conta de uma demanda específica, onde 

acabou por guardar essas informações, como mostra a Tabela 5.8. 

Tabela 5.8 Exemplo de algumas Ações e Impactos registrados do Projeto 2 

Impedimento Ação Impacto 
Demora em receber o 
material/software proprietário, do 
cliente, e suas licenças devido a 
limitações do tamanho do email. 

* Lembretes enviados 
ao cliente com 
frequência via email. 
* Contato via MSN. 
* Contato via telefone, 
durante as reuniões de 
status. 
* Criação de área de 
upload no site do 
projeto. 
* Envio do material via 
correio. 

* Atraso no estudo e 
entendimento do 
domínio da aplicação. 

Demora em receber os templates 
dos artefatos de software, do 
cliente, a serem utilizados no 
projeto, devido a limitações do 
tamanho do email. 

* Criação de área de 
upload no site do 
projeto. 
* Transferência dos 
artefatos via MSN. 

* Atraso na definição do 
processo e dos 
artefatos a serem 
utilizados. 

Conhecimento/Treinamento em 
tecnologia proprietária do cliente. 

* Planejamento de um 
treinamento presencial 
provido pelo cliente. 

* Atraso no estudo e 
entendimento do 
domínio da aplicação. 

Conhecimento em Adobe Flex para 
criação de uma interface rica 

* Download de trials 
para estudo. 
* Treinamentos on-line. 
* Planejamento de um 
treinamento interno com 
apoio de um engenheiro 
mais experiente do 
CESAR. 

* Demora na execução 
das atividades iniciais 
de implementação da 
interface. 

Dúvidas no entendimento dos 
requisitos do cliente 

* Criação de um 
protótipo com base no 
entendimento inicial. 
* Reuniões de revisão 
do Product Backlog via 
telefone. 
* Planejamento de uma 
reunião presencial para 
discussão do protótipo 
e esclarecimento dos 
requisitos. 

* Re-definição do 
escopo da Sprint 1 e 
atualização do Product 
Backlog. 
* Atualização do 
protótipo. 
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Problemas com o software 
proprietário do cliente em alguns 
ambientes de desenvolvimento 

* Investigação 
presencial com o 
cliente. 
* Envio de lembretes ao 
cliente via email. 
* Contato via MSN. 
* Contato via telefone, 
durante as reuniões de 
status. 
* Investigação de 
conflito com outras 
aplicações. 

* Alguns 
desenvolvedores 
impossibilitados de 
realizarem atividades 
relacionadas ao uso do 
software proprietário 
durante a Sprint 2. 

É fato que as ações e os impactos relacionados corroboraram para facilitar o 

reconhecimento, mais rapidamente, das categorias e dos fatores de risco com uma maior taxa de 

acerto (considerando a abstração desta atividade), pois deu maior segurança e poder de 

questionamento no decorrer do processo de mapeamento dos impedimentos e fatores de risco, 

resultando na estrutura mostrada na Tabela 5.9. Todas as tabelas resultantes do mapeamento 

impedimento versus fatores de risco, de cada um dos seis projetos, encontram-se listadas no 

Apêndice B. 

Tabela 5.9 Exemplo de Mapeamento: Impedimento versus Fatores de Risco 
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Para a montagem da Tabela 5.9, mostrada anteriormente, as seguintes ações foram 

executadas. Primeiramente, para cada impedimento destacado dos projetos selecionados e 

ilustrado na etapa de análise dos resultados preliminares, foi verificado em qual categoria de 

risco este se enquadrava. Feito isto, uma análise dos fatores de riscos dentro de cada categoria foi 

realizada com o intuito de selecionar o fator que melhor representou a têndencia para o 

impedimento ocorrer. 
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Base Histórica de Projetos / Obtenção dos Resultados 

Uma vez mapeados os fatores de riscos, oriundos dos impedimentos gerados em cada 

um dos seis (6) projetos selecionados, armazenados os atributos que caracterizaram estes e a 

experiência do time de desenvolvimento do produto de software, partiu-se para a montagem da 

base de dados histórica, com as informações coletadas dos projetos.  

A partir da base de dados originada, foi criado um arquivo do tipo arff com as 

informações a serem analisadas por um algoritmo de árvore de decisão. Internamente, o arquivo 

arff empregado no estudo de caso corrente foi organizado para conter as informações 

relacionadas aos atributos que caracterizam os projetos e seus fatores de riscos, como ilustrado 

na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 Definição da Relação e dos Atributos 

Os valores dos atributos tamtime, orcamento, duracao, processo, dominio e trabalho 

são decorrentes da informação passada dos projetos e adaptada do CBR Risk Method mostrada 

na Tabela 4.1. A partir deste ponto do estudo de caso, chamá-los-ei de atributos de 

caracterização do projeto para facilitar a descrição das atividades em que estes foram 

envolvidos. Quanto aos demais atributos, foram dados valores binários (0 ou 1) para ilustrar a 

presença ou ausência deste, quando da entrada dos dados coletados dos projetos. 

A entrada de dados, a última parte da montagem do arquivo arff, pode ser vista na 

Figura 5.2. Vale ressaltar que, na prática, todas essas informações ficam contidas em um único 

arquivo e por questão didática, a separação destas foi feita para uma melhor arrumação no texto 

deste trabalho. O arquivo final, alimentado com os dados de todos os projetos selecionados para 

a execução deste estudo de caso, pode ser visto no Apêndice C. 
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Figura 5.2 Entrada de Dados 

A partir do símbolo “@data”, os dados dos seis (6) projetos considerados neste estudo 

de caso foram alimentados. Por questão de ilustração, nem todas as entradas dos projetos 1, 2 e 3 

foram expostas anteriormente. 

Com o arquivo criado e utilizando a ferramenta WEKA, aplicou-se o algoritmo J48, 

para a realização da inferência na base de dados dos projetos montados. 

Baseando-se na consideração anterior e tendo os dados formatados dos projetos de 

desenvolvimento ágil de software, foram realizadas execuções do algoritmo J48 com estes, 

configurando como opção de teste, a validação cruzada, folds 6 (indicando a quantidade máxima 

de projetos que tiveram seus dados incluídos no arquivo). As execuções na ferramenta WEKA 

foram separadas em quatro (4) momentos e, para todos estes, o algoritmo trabalhou da seguinte 

maneira: para cada fator de risco listado no arquivo, combinado com os atributos de 

caracterização do projeto, gerou-se um resultado decorrente da predição. 

Vale destacar que esses quatro (4) momentos foram assim divididos, pois os dados 

dos projetos não se encontravam para avaliação em uma mesma ocasião. À medida que os 

projetos eram finalizados, os dados eram disponibilizados para composição da base histórica de 

projetos e conseqüente análise. 

Para facilitar o entendimento da sequência gráfica que é mostrada a partir deste 

ponto, é importante frisar que nos gráficos entitulados Relação entre Quantidade de Fatores 

de Riscos versus Probabilidade de Ocorrência, o losango representa um par de pontos (x, y), 

onde x é a quantidade de fatores de riscos identificados e y é o valor da probabilidade de 

ocorrência, em termos percentuais. Para os gráficos nomeados de Representação percentual 

dos Fatores de Riscos Identificados, a coluna azul representa o valor percentual da quantidade 

dos fatores identificados previamente e a coluna vermelha mostra o valor da probabilidade de 

ocorrência, ambos em valores percentuais. 

No primeiro momento, o arquivo arff foi preparado com dados de três (3) projetos. 

Nesta situação foram mapeados trinta e dois (32) fatores de riscos, além dos atributos de 
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caracterização do projeto, e gerados três (3) valores percentuais sobre a possibilidade dos riscos 

ocorrerem (vide Figura 5.3). 

 

Figura 5.3 Relação entre Quantidade de Fatores de Riscos versus Probabilidade de 
Ocorrência 

Observou-se que houve uma maior concentração (56,25%) de fatores de riscos com 

probabilidade de ocorrência no valor de 66,67%. 31,25% dos fatores de riscos não teriam 

chances de ocorrer e 12,5% sempre ocorreriam (vide Figura 5.4). 

 

Figura 5.4 Representação percentual dos Fatores de Riscos Identificados 

O segundo momento foi caracterizado por ter dados históricos de quatro (4) projetos. 

Com a adição de mais um projeto na base histórica de dados, um novo fator de risco foi 

incrementado e a margem de possibilidade de ocorrência dos riscos ampliou também para quatro 

(4), conforme a Figura 5.5. 



Capítulo 5 – Estudo de Caso 
 

65

 

Figura 5.5 Relação entre Quantidade de Fatores de Riscos versus Probabilidade de 
Ocorrência 

Constatou-se que, além de terem surgido dois (2) novos valores prováveis de 

ocorrência do risco (25% e 75%), houve uma diminuição percentual no valor extremo máximo 

(100%) e mínimo (0%), respectivamente, ficando a distribuição da seguinte maneira: 6,06% dos 

fatores de riscos podiam não ocorrer; 9,09% apresentaram 25% de chances de ocorrência; 

78,78% resultaram em 75% de probabilidade de ocorrer e, por fim, 6,06% dos riscos ocorreriam 

sempre, como mostrados na Figura 5.6. 

 

Figura 5.6 Representação percentual dos Fatores de Riscos Identificados 

Do momento três (3), foram registrados trinta e sete (37) fatores de risco, quatro (4) 

novos em relação à rodada passada, quando da inserção de mais um projeto na base histórica de 

dados, totalizando cinco projetos. Também, houve um re-arranjo nos valores das probablidades 

intermediárias, passando para 40%, 60% e 80%, respectivamente (vide Figura 5.7). 
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Figura 5.7 Relação entre Quantidade de Fatores de Riscos versus Probabilidade de 
Ocorrência 

Da observação realizada, depreendeu-se que houve um discreto aumento na 

possibilidade de ocorrência do valor extremo mínimo (0%), indo para 10,81%, e uma diminuição 

quanto à probabilidade do valor extremo máximo (100%) para 2,70%. Em relação aos valores 

intermediários, 40%, 60% e 80%, respectivamente, obtiveram-se um resultado de 8,11% para o 

primeiro valor informado, 8,11% para o segundo valor e 70,27% para o último, como pode ser 

verificado na Figura 5.8. 

 

Figura 5.8 Representação percentual dos Fatores de Riscos Identificados 

No quarto e último momento, quando foram cadastrados dados do sexto projeto na 

base de dados, dois (2) novos fatores foram mapeados de acordo com a história de impedimentos 
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do projeto, totalizando 39 fatores de risco. Uma nova arrumação dos valores percentuais sobre a 

possibilidade dos riscos ocorreu, gerando seis (6) valores possíveis (vide Figura 5.9). 

 

Figura 5.9 Relação entre Quantidade de Fatores de Riscos versus Probabilidade de 
Ocorrência 

Neste caso, verificou-se que a possibilidade de ocorrência do valor extremo mínimo 

(0%) e máximo (100%) quase não sofreu alteração, atingindo valores de 10,25% e 2,56% 

respectivamente. Para os novos valores intermediários, resultado da calibração contínua do 

histórico de dados (33,33%; 50%; 66,67% e 83,33%), os valores alcançados foram de 12,82%, 

10,25%, 7,69% e 56,41%, como visto na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10 Representação percentual dos Fatores de Riscos Identificados 
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Vale salientar que a calibração é resultado da inserção contínua de informação de 

projetos na base histórica de dados. Desta forma, como foram conseguidas poucas amostras para 

esta finalidade e, consequentemente, para a execução deste estudo de caso, não foi possível obter 

árvores de decisão utilizando o algoritmo J48. Esta dificuldade apresentada decorre quando se 

tem um cenário de possibilidades, em termos de quantidade, muito pequeno, conforme 

explanado na Seção 3.3. 

Como a construção de árvores de decisão não foi bem sucedida durante a execução 

do J48, optou-se por manipular os dados da base histórica final gerada com projetos Scrum, 

utilizando outro algoritmo de árvore de decisão escolhido aleatoriamente e conhecido como 

RandomTree. Este novo procedimento serviu como um alicerce de comparação entre os 

resultados alcançados quando do uso de dois (2) diferentes algoritmos de árvore de decisão. 

Analogamente ao J48, o RandomTree, quando executado, gerou seis possibilidades 

dos riscos ocorrerem. Estas possibilidades foram representadas graficamente pela quantidade de 

fatores identificados e pelos respectivos valores percentuais: 16,67%; 33,33%; 50%; 66,67%; 

83,33%; e, 100%, como podem ser vistos na Figura 5.11. 

 

Figura 5.11 Relação entre Quantidade de Fatores de Riscos versus Probabilidade de 
Ocorrência 

Também, foi notadamente percebido que, a probabilidade de não ocorrer um 

determinado risco foi descartado pelo algoritmo RandomTree, haja vista que na base histórica de 

dados analisada há, pelo menos, uma ocorrência de um dos fatores levantados. A Figura 5.12 

mostra a representação percentual dos fatores de riscos identificados frente à probablidade destes 

ocorrerem. 
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Figura 5.12 Representação percentual dos Fatores de Riscos Identificados 

Comparativamente ao resultado obtido pelo algoritmo J48 (vide Figura 5.10), a 

representação percentual dos fatores de riscos identificados, quando da execução do 

RandomTree, ficaram mais bem distribuídas ao longo da escala resultante da base histórica de 

projetos. Adicionalmente, o uso deste algoritmo, deu a possibilidade de gerar árvores de decisão, 

combinando os atributos de caracterização do projeto a cada fator de risco, conforme 

evidenciada na Figura 5.13. 

 

Figura 5.13 Árvore de Decisão derivada da combinação dos Atributos de Caracterização 
dos Projetos e o Fator de Risco Envolvimento do Cliente/Usuário (FR21) 
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Desta forma, é importante ressaltar que, exceto pelo fator de risco Abordagem do 

Gerente de Projeto (FR61), que teve sua probabilidade de ocorrência em 100%, todos os demais 

trinta e oito (38) fatores de riscos identificados na base histórica de projetos construída, tiveram 

suas árvores de decisão geradas pela ferramenta WEKA (vide Apêndice D). 

5.2.3 Consolidação dos resultados obtidos após a aplicação da proposta 

Levando em conta todo o cenário mostrado nas etapas anteriores, é importante que se 

faça uma avaliação dos principais pontos observados, enfatizando tanto os aspectos positivos 

quanto os aspectos de melhorias. Dentre os aspectos positivos pode-se citar: 

a) Criação de uma base histórica inicial de projetos ágeis de software 

Esta base, mesmo que pequena, serviu para avaliar a proposta de aplicação da 

análise quantitativa de riscos neste contexto de projetos. Também foi constatado que, uma maior 

quantidade e qualidade de informações inseridas nesta base, refletirão num melhor resultado 

analítico dos dados. 

b) Identificação dos Fatores de Risco 

Com a informação dos impedimentos ocorridos nos projetos Scrum selecionados, 

foi possível identificar os fatores de riscos que estão diretamente associados a projetos ágeis por 

meio da análise e mapeamento dos impedimentos. 

c) Comparativo entre os resultados gerados pelos algoritmos J48 e RandomTree  

A comparação entre o resultado da execução dos algoritmos J48 e RandomTree, 

sob a base histórica de projetos, mostrou que apesar do primeiro ser um dos mais utilizados, o 

segundo apresentou uma melhor distribuição da quantidade de fatores de risco, bem como de sua 

probabilidade de ocorrência. Também, permitiu a geração de árvores de decisão oriundas da 

análise dos atributos de caracterização do projeto e dos fatores de risco. Por tudo o que foi 

citado, os resultados gerados pela execução do RandomTree melhor representaram a situação do 

estudo de caso corrente. Porém, uma análise mais detalhada é tema de investigação futura, 

proposta na seção 6.3. 

d) Conscientização da importância da base de dados histórica 
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Os gerentes de projetos ou líderes de equipes, com papel de Scrum Master, 

mesmo sem muita preocupação com o armazenamento das informações, por serem adeptos de 

métodos ágeis, entenderam que o registro dos impedimentos gerados ao longo de seus projetos, 

bem como seus impactos e ações é de fundamental importância para o crescimento contínuo da 

base histórica, que ajudará na tomada de decisão, contribuindo para o crescimento 

organizacional. 

e) Obtenção de uma fonte de referência especializada com fatores de riscos gerais 

para projetos ágeis de software 

Como resultado da coleta de dados e da formação de um banco de dados histórico 

de projetos, obteve-se um subconjunto de fatores de riscos, adaptados da lista original que se 

encontra no Anexo B, que pode ser o ponto de partida para futuras utilizações no mundo de 

desenvolvimento ágil de software (vide Tabela 5.10). 

Tabela 5.10 Fatores de Riscos Genéricos de Projeto Ágil de Software 
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Por outro lado, como pontos de melhoria encontrados, pode-se citar: 

a) Estabelecimento de práticas de registro de dados coletados dos projetos 
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Dos doze (12) projetos ágeis de software selecionados inicialmente, metade destes 

foi descartada por ausência de registro das informações iniciais solicitadas, provando que não é 

hábito dos agilistas se preocupar com o registro das informações. 

b) Melhor descrição dos impedimentos 

A grande maioria dos impedimentos era descrita de forma errada, na maioria das 

vezes, indicando uma ação e não, de fato, o que estava impedindo o andamento da atividade pelo 

time. Vale destacar que, a falta de clareza na descrição do impedimento, pode resultar em falhas 

na identificação dos fatores de risco. 

c) Adequação do comportamento do usuário de métodos ágeis em armazenar os 

impedimentos, impactos e ações 

Mesmo reconhecendo a importância na formação de uma base histórica de 

projetos ágeis de software, a resistência ou a falta de disciplina por parte de alguns agilistas para 

incorporar na sua dinâmica de trabalho, o registro de impedimentos, impactos e ações, foi 

percebida na execução do estudo de caso. 

5.3 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentadas a execução e a análise dos resultados de um estudo 

de caso, que avaliou as ações propostas para viabilizar a realização da análise quantitativa de 

riscos em projetos ágeis de software. 

Apesar da reduzida população de estudo (seis projetos), a análise dos resultados 

permitiu identificar que, se o universo de projetos fosse maior, a possibilidade de visualização 

das alternativas frente aos atributos de caracterização dos projetos selecionados, também seria 

maior, implicando em uma melhor qualidade dos dados no processo da AQR, tal como: melhor 

calibração da probabilidade de ocorrência dos fatores de risco. 

Devido à quantidade de dados obtidos, o algoritmo J48 não se mostrou adequado para 

a realização de inferências na base histórica de projetos. Optou-se, então, pela utilização do 

RandomTree, que apresentou, dentre outros aspectos, uma melhor distribuição da quantidade de 

fatores de riscos. Desta forma, entende-se que, com uma massa de dados menor do que o 

esperado para o J48 funcionar de forma satisfatória, os resultados no RandomTree tendem a ser 

melhores. Aspecto que deve ser investigado em trabalhos futuros. 



Capítulo 5 – Estudo de Caso 
 

74

Outro aspecto importante que pode ser pontuado, diz respeito à tabela de fatores de 

riscos para projetos ágeis de software, gerada na fase de Identificação de Riscos, que servirá 

como referência para futuros projetos nesse contexto, levando-se em consideração que o 

enriquecimento de informações será essencial para a evolução desta. 

No próximo capítulo, serão abordadas as principais contribuições desta proposta ao 

gerenciamento de riscos em projetos ágeis, bem como os trabalhos futuros. 
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Capítulo 6 

Conclusões e Trabalhos Futuros 
 

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma sumarização de todo o trabalho 

desenvolvido, considerando os principais tópicos abordados nesta dissertação. Descreve as 

principais contribuições alcançadas e fornecidas à gerência de projetos de software, mais 

especificamente, à gerência de riscos. Por fim, elenca as indicações de perspectivas para 

trabalhos futuros.  

 

6.1 Contribuições 

Este trabalho contribuiu com a área de Gerenciamento de Projetos ao abordar a 

questão da gerência de risco aplicada ao contexto de desenvolvimento ágil de software. Então, 

como mencionado no Capítulo 1, o objetivo principal deste estudo é possibilitar ao gestor de 

projetos uma avaliação quantitativa dos riscos neste novo contexto. 

Tendo comprovado a relevância do assunto foi sugerido um conjunto de passos que 

possibilitou mostrar a viabilidade da proposta. Além disso, outras principais contribuições deste 

trabalho podem ser destacadas: 

• O fornecimento de um estudo científico para as organizações que executam 

projetos de software e utilizam algum método de gerenciamento ágil. Este estudo 

pode servir para mostrar aos agilistas, que estes podem adaptar sua rotina de 

trabalho, de forma a contribuir, positivamente, para o alcance de um melhor 

resultado organizacional no gerenciamento de projetos. 
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• A definição de uma maneira de identificar e quantificar riscos em projetos ágeis 

de software, através da aplicação da proposta. A proposta vem a preencher, 

formalmente, um espaço que os métodos ágeis acabam por não priorizar na 

prática, o exercício de refletir sobre ações preventivas. 

• A definição e disponibilização de uma estrutura de dados padronizada de projetos 

ágeis de software, para armazenar informações relevantes acerca dos riscos que 

podem afetar outros projetos. Esta estrutura (base histórica) serve como um 

repositório reutilizável para gerentes de projetos e, consequentemente, para 

qualquer membro da organização que queira antecipar prováveis riscos, 

oferecendo-lhes uma forma de tomar decisão, baseando-se nos registros de 

projetos passados. 

• A definição de uma lista de fatores de risco gerais para projetos ágeis de software, 

considerando o cenário dos dados coletados dos projetos de desenvolvimento da 

empresa participante do estudo de caso. 

6.2 Limitações 

A principal restrição deste trabalho foi decorrente da limitada quantidade dos dados 

capturados dos projetos ágeis usados no estudo de caso. Esta limitação foi acentuada devido a 

não existência de procedimento estruturado para registro das informações nos projetos. 

Também, ainda no que diz respeito à ausência de dados suficientes, a montagem da 

árvore de decisão final, local onde estariam representados os caminhos a serem seguidos, 

decorrentes da combinação dos atributos de caracterização do projeto e dos fatores de risco, foi 

inviabilizada. 

Como tentativa de superar essas limitações e melhorar o suporte do trabalho proposto, 

as perspectivas de trabalhos futuros foram pontuadas e estão documentadas na Seção 6.3. 

6.3 Perspectivas Futuras 

Este trabalho pode ser visto como um passo inicial em direção à evolução da gestão 

de riscos eficiente e eficaz no contexto dos projetos ágeis de software. Assim, existem tópicos 
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para melhorar, além de novos caminhos a explorar. Logo, as seguintes questões devem ser 

investigadas como trabalho futuro: 

• Identificar mais organizações que trabalhem com desenvolvimento de produtos de 

software, utilizando o método ágil Scrum, em um contexto ampliado nas regiões 

brasileiras. 

• Gerar uma árvore de decisão final a partir da base histórica aumentada e analisar o 

resultado. 

• Estudar, detalhadamente, o comportamento dos algoritmos de árvore de decisão 

disponíveis na ferramenta WEKA ou outras que existirem disponíveis e sem custo 

no mercado, no que diz respeito ao desempenho destes quando são executados 

frente à base histórica, objetivando assim, conseguir melhores resultados. 

• Realizar um estudo mais aprofundado sobre listas de fatores de risco existentes e 

verificar qual destas melhor se adequa ao contexto da pesquisa.  

• Demonstrar que os fatores de riscos sofrem alterações a depender das 

características do projeto ágil de software. 

• Adicionar novos atributos de caracterização de projeto, com o objetivo de compor 

uma avaliação de riscos mais rica em informações, mais especializada em relação 

ao projeto e, consequentemente, mais eficiente. 

• Planejar e executar uma nova avaliação da proposta em cima de outros métodos 

ágeis conhecidos e utilizados no mercado de desenvolvimento de software, com o 

intuito de verificar outras direções da abordagem proposta. 

• Desenvolver uma ferramenta para automatizar a etapa de identificação de riscos 

em projetos ágeis de software, bem como proporcionar aos gestores de projetos 

consultarem os possíveis riscos que possam surgir na codificação de projetos que 

utilizam gestão ágil. 

6.4 Considerações Finais 

Como foi explicada no capítulo introdutório, a motivação para realização deste 

trabalho foi devido à constatação de poucas iniciativas em se aplicar a gerência de risco em 

ambientes ágeis, o que foi comprovado no estudo ao tema relacionado. Após pesquisas e 

utilização de ferramentas de gerenciamento de referências, como o JabRef e outras, verificou-se 
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que poucos autores tratam esta temática. Pode-se citar como exemplo destes, os trabalhos 

desenvolvidos por Lúcio Ribeiro [Ribeiro 2009], Preston Smith [Smith and Pichler 2005] e 

Cristina Machado [Machado 2002]. Sendo que este último trabalho não está relacionado à esfera 

ágil, mas define um método quantitativo de riscos em projetos de software, trabalho relacionado 

à proposta desta dissertação. 

Lúcio propõe um modelo de processo de gestão ágil de riscos para ambientes de 

multiprojetos, denominado GARA, tendo como base o mPRIME Process. A abordagem deste 

autor se torna complementar a esta dissertação, pois ele estabelece um fluxo de trabalho que, se 

seguido na prática, proverá informações dos projetos, tais como: uma matriz com todos os 

impedimentos e as soluções de mitigação destes. Informações estas, indispensáveis para o 

enriquecimento da base histórica com os dados dos projetos. 

Smith mostra a utilização de práticas de gerência de riscos em times que utilizam o 

Scrum, em um ambiente corporativo, e comprova que com a adaptação do método é possível 

realizar a identificação de riscos, não somente tratar impedimentos, sem perda na agilidade dos 

trabalhos. 

Machado define um método de identificação e quantificação de risco em atendimento 

ao prazo, denominado A-Risk. Comprova que é possível realizar a análise quantitativa, 

disponibilizando um metaprocesso para a obtenção dos fatores de risco e de sua influência no 

desenvolvimento de software, podendo ser aplicado em todas as fases do ciclo de 

desenvolvimento de um projeto. 

Os trabalhos acima descritos confirmam a necessidade de se identificar e quantificar 

riscos em projetos de software e comprovam a inexistência desta abordagem em projetos ágeis. 

Com o desenvolvimento da dissertação e da aplicação do estudo de caso, foram 

identificados na fase de coleta de dados, todos os impedimentos e atributos de caracterização de 

um projeto ágil, verificando que a falta de registro, em particular, dos impedimentos, dificulta a 

continuidade das ações e, consequentemente, a montagem da base histórica. 

Durante a fase de identificação de riscos, foi realizado o mapeamento dos 

impedimentos, confrontando estes a uma lista de verificação de fatores de riscos genéricos, 

obtendo uma lista especializada de fatores de riscos incidentes em projetos ágeis de software, 

considerando o universo de projetos estudados. Esta lista, após contínuas atualizações da base de 

dados dos projetos, será uma referência para a gerência de riscos em projetos ágeis. 

Após estruturação dos dados, foram constatadas as probabilidades de ocorrência dos 

fatores de riscos identificados, dado importante para que os gestores de projetos realizem ações 
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preventivas necessárias e mais direcionadas à realidade do projeto. Tornou-se clara, também, a 

necessidade de ampliação da base histórica de projetos, para que se visualize um maior número 

de possibilidades de alternativas, através da construção e análise da árvore de decisão. 

Por fim, com a avaliação da proposta em um contexto empresarial, constatou-se que, 

seguindo as ações sugeridas, é viável aplicar análise quantitativa de riscos em projetos de 

desenvolvimento ágil de software, desde que se tenha uma política de armazenamento e 

tratamento das informações dos projetos. 
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Apêndice A – Email de Solicitação 

dos Dados às Empresas 
 

Este apêndice contém o email que gerou a solicitação de coleta de dados em empresas 

de Recife e Salvador, respectivamente. 

 
 
De: Marcio Souza 
Enviada em: terça-feira, 7 de abril de 2009 11:54 
Assunto: [MSc] - Coleta de Dados 
Prioridade: Alta 

 

Oi Pessoal, 

 

Conforme conversado ao telefone em nosso primeiro contato, estou lhes enviando esse email 

para solicitar informações dos projetos que rodam/rodaram SCRUM nas suas empresas. 

 

O objetivo é utilizar esse conhecimento como entrada para a definição do Método de Análise 

Quantitativa para Projetos Ágeis de Software que estou propondo como tema de meu Mestrado. 

  

Na tabela abaixo, seguem os dados que estou precisando neste momento por projeto. 
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Além das informações solicitadas anteriormente, precisarei também da lista de impedimentos 

gerada por cada projeto. Segue um formulário em anexo para preenchimento dos impedimentos.  

Qualquer dúvida, favor entrar em contato. 

 

Gostaria de salientar que os projetos não serão identificados e que todas as informações 

solicitadas servirão, inicialmente, para tentar identificar fatores comuns em projetos que utilizem 

práticas ágeis. 

 
Para qualquer outra utilização, será pedida autorização. 
  
Grato, 
Marcio Magalhães de Souza. 
================================= 
Master Candidate at Federal University of Pernambuco 
Phone: +55 81  
Cellular: +55 81  
http://www.linkedin.com/in/marciomsouza 
================================= 
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Apêndice B – Mapeamento: 

Impedimento versus Fator de Risco 
 

Neste apêndice estão listadas todas as tabelas resultantes do mapeamento: 

impedimento versus fator de risco, de cada um dos seis projetos de software selecionado. 

 

Mapeamento: Impedimento versus Fator de Risco - Projeto 1 
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Apêndice C – Arquivo Base 
 

Este apêndice contém o conteúdo do arquivo ARFF gerado, com dados dos seis 

projetos que compuseram a base histórica final de projetos pesquisados. 

 
 

% Base Histórica Final de Projetos Ágeis Utilizados no Trabalho de Pesquisa 

 
@relation arvoreRiscos 
 
% Atributos de Caracterização do Projeto 
 
@attribute tamTime {muitopequeno, pequeno, mediano} 
@attribute orcamento {muitobaixo, medio, alto} 
@attribute duracao real 
@attribute processo {nenhuma, 1p, 2ou3, 4ou5} 
@attribute dominio {nenhuma, 1p, 2ou3, 4ou5} 
@attribute trabalho {2ou3, 4ou5, superior5} 
 
% Fatores de Riscos 
 
@attribute FR21 {0, 1} 
@attribute FR40 {0, 1} 
@attribute FR62 {0, 1} 
@attribute FR74 {0, 1} 
@attribute FR44 {0, 1} 
@attribute FR38 {0, 1} 
@attribute FR52 {0, 1} 
@attribute FR61 {0, 1} 
@attribute FR70 {0, 1} 
@attribute FR75 {0, 1} 
@attribute FR49 {0, 1} 
@attribute FR50 {0, 1} 
@attribute FR51 {0, 1} 
@attribute FR71 {0, 1} 
@attribute FR69 {0, 1} 
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@attribute FR72 {0, 1} 
@attribute FR77 {0, 1} 
@attribute FR78 {0, 1} 
@attribute FR79 {0, 1} 
@attribute FR13 {0, 1} 
@attribute FR34 {0, 1} 
@attribute FR35 {0, 1} 
@attribute FR36 {0, 1} 
@attribute FR37 {0, 1} 
@attribute FR55 {0, 1} 
@attribute FR39 {0, 1} 
@attribute FR73 {0, 1} 
@attribute FR46 {0, 1} 
@attribute FR64 {0, 1} 
@attribute FR63 {0, 1} 
@attribute FR53 {0, 1} 
@attribute FR57 {0, 1} 
@attribute FR27 {0, 1} 
@attribute FR65 {0, 1} 
@attribute FR33 {0, 1} 
@attribute FR48 {0, 1} 
@attribute FR12 {0, 1} 
@attribute FR41 {0, 1} 
@attribute FR29 {0, 1} 
 
% Entrada de Dados dos Projetos 
 
@data 
 
% Projetos (1, 2, 3) 
 
pequeno, medio, 8.0, 2ou3, 2ou3, superior5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 
pequeno, medio, 8.0, nenhuma, nenhuma, 2ou3, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 

1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 
pequeno, alto, 8.0, 4ou5, 4ou5, 4ou5, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 
 
% Projetos Extras (4, 5, 6) 
 
pequeno, medio, 5.0, 2ou3, 1p, 4ou5, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 

0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 
muitopequeno, muitobaixo, 0.5, 1p, 2ou3, 2ou3, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 
mediano, alto, 12, 2ou3, nenhuma, 2ou3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 

0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 
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Apêndice D – Árvores de Decisão 
 

Este apêndice traz as árvores de decisão geradas quando da execução do algoritmo 

RandomTree na base de dados histórica dos projetos avaliados, considerando a combinação 

atributos de caracterização do projeto e o fator de risco específico. 

 

Árvore de Decisão do Fator de Risco Convenient Date (FR12) 
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Árvore de Decisão do Fator de Risco Attractive Technology (FR13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco User Involvement (FR21) 
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Árvore de Decisão do Fator de Risco Hardware Constraints (FR27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco Supplied Components (FR29) 
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Árvore de Decisão do Fator de Risco Delivery Commitment (FR33) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco Development Schedule (FR34) 
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Árvore de Decisão do Fator de Risco Requeirements Stability (FR35) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco Requirements Complete and Clear (FR36) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apêndice D 
 

107

Árvore de Decisão do Fator de Risco Testability (FR37) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco Design Difficulty (FR38) 
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Árvore de Decisão do Fator de Risco Implementation Difficulty (FR39) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco System Dependencies (FR40) 
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Árvore de Decisão do Fator de Risco Hardware Resources for Deliverables 

(FR41) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco Data Migration Required (FR44) 
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Árvore de Decisão do Fator de Risco External Hardware or Software Interfaces 

(FR46) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco Commitment Process (FR48) 
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Árvore de Decisão do Fator de Risco Quality Assurance Approach (FR49) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco Development Documentation (FR50) 
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Árvore de Decisão do Fator de Risco Use of Defined Engineering Process (FR51) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco Early Identification of Defects (FR52) 
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Árvore de Decisão do Fator de Risco Defect Tracking (FR53) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco Physical Facilities (FR55) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apêndice D 
 

114

Árvore de Decisão do Fator de Risco Tools Availability (FR57) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco PM Communication (FR62) 
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Árvore de Decisão do Fator de Risco PM Experience (FR63) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco PM Attitude (FR64) 
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Árvore de Decisão do Fator de Risco PM Authority (FR65) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco Application Experience(FR69) 
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Árvore de Decisão do Fator de Risco Experience with Project Hardware and 

Software (FR70) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco Experience with Process (FR71) 
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Árvore de Decisão do Fator de Risco Training of Team (FR72) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco Team Spirit and Attitude (FR73) 
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Árvore de Decisão do Fator de Risco Team Productivity (FR74) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco Expertise with Application Area (Domain) 

(FR75) 
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Árvore de Decisão do Fator de Risco Technology Experience of Project Team 

(FR77) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árvore de Decisão do Fator de Risco Availability of Technology Expertise (FR78) 
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Árvore de Decisão do Fator de Risco Maturity of Technology (FR79) 
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Anexo A – Lista de Impedimentos 

dos Projetos 
 

Este anexo apresenta as listas de impedimentos, em um formato consolidado, cedidas 

pelos responsáveis dos projetos e utilizadas no estudo de caso, para formação da base histórica. 
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Lista de impedimentos do Projeto 2 
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Anexo B – Fatores de Risco 

Genéricos de Projetos de Software 
 

Este anexo mostra uma lista de verificação de Fatores de Risco Genéricos de Projetos 

de Software, utilizados na etapa de identificação de riscos, descrita na proposta. 

 

Tabela para identificação de riscos 

 

         

Fa
ct
or

 ID
 

Risk Factors Low Risk 
Cues 

Medium Risk 
Cues 

High Risk 
Cues 

          
  Mission and Goals       
1 Project Fit to Customer 

Organization 
directly 
supports 
customer 
organization 
mission and/or 
goals 

indirectly 
impacts one or 
more goals of 
customer 

does not 
support or 
relate to 
customer 
organization 
mission or 
goals 

2 Project Fit to Provider 
Organization 

directly 
supports 
provider 
organization 
mission and/or 
goals 

indirectly 
impacts one or 
more goals of 
provider 

does not 
support or 
relate to 
provider 
organization 
mission or 
goals 

3 Customer Perception customer 
expects this 
organization to 
provide this 
product 

organization is 
working on 
project in area 
not expected 
by customer 

project is 
mismatch with 
prior products 
or services of 
this 
organization 
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4 Work Flow little or no 
change to work 
flow 

will change 
some aspect or 
have small 
affect on work 
flow 

significantly 
changes the 
work flow or 
method of 
organization 

  Program Management       
5 Goals Conflict goals of 

projects within 
the program 
are supportive 
of or 
complimentary 
to each other 

goals of 
projects do not 
conflict, but 
provide little 
direct support 

goals of 
projects are in 
conflict, either 
directly or 
indirectly 

6 Resource Conflict projects within 
the program 
share 
resources 
without any 
conflict 

projects within 
the program 
schedule 
resources 
carefully to 
avoid conflict 

projects within 
the program 
often need the 
same 
resources at 
the same time 
(or compete 
for the same 
budget) 

7 Customer Conflict multiple 
customers of 
the program 
have common 
needs 

multiple 
customers of 
the program 
have different 
needs, but do 
not conflict 

multiple 
customers of 
the program 
are trying to 
drive it in very 
different 
directions 

8 Leadership program has 
active program 
manager who 
coordinates 
projects 

program has 
person or team 
responsible for 
program, but 
unable to 
spend enough 
time to lead 
effectively 

program has 
no leader, or 
program 
manager 
concept is not 
in use 

9 Program Manager 
Experience 

program 
manager has 
deep 
experience in 
the domain 

program 
manager has 
some 
experience in 
domain, is able 
to leverage 
subject matter 
experts 

program 
manager is 
new to the 
domain  

10 Definition of the Program  program is 
well-defined, 
with a scope 
that is 
manageable by 
this 
organization 

program is 
well-defined, 
but unlikely to 
be handled by 
this 
organization 

program is not 
well-defined or 
carries 
conflicting 
objectives in 
the scope 

  Decision Drivers       
11 Political Influences no particular 

politically-
driven choices 
being made 

project has 
several 
politically 
motivated 
decisions, such 
as using a 
vendor 
selected for 
political 

project has a 
variety of 
political 
influences or 
most 
decisions are 
made behind 
closed doors 
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reasons, rather 
than 
qualifications 

12 Convenient Date date for 
delivery has 
been set by 
reasonable 
project 
commitment 
process 

date is being 
partially driven 
by need to 
meet marketing 
demo, trade 
show, or other 
mandate not 
related to 
technical 
estimate 

date is being 
totally driven 
by need to 
meet 
marketing 
demo, trade 
show, or other 
mandate; little 
consideration 
of project 
team 
estimates 

13 Attractive Technology technology 
selected has 
been in use for 
some time 

project is being 
done in a sub-
optimal way, to 
leverage the 
purchase or 
development of 
new 
technology  

project is 
being done as 
a way to show 
a new 
technology or 
as an excuse 
to bring a new 
technology 
into the 
organization 

14 Short Term Solution project meets 
short term 
need without 
serious 
compromise to 
long term 
outlook 

project is 
focused on 
short-term 
solution to a 
problem, with 
little 
understanding 
of what is 
needed in the 
long term 

project team 
has been 
explicitly 
directed to 
ignore the 
long term 
outlook and 
focus on 
completing the 
short term 
deliverable 

  Organization 
Management 

      

15 Organization Stability little or no 
change in 
management 
or structure 
expected 

some 
management 
change or 
reorganization 
expected 

management 
or 
organization 
structure is 
continually or 
rapidly 
changing 

16 Organization Roles and 
Responsibilities 

individuals 
throughout the 
organization 
understand 
their own roles 
and 
responsibilities 
and those of 
others 

individuals 
understand 
their own roles 
and 
responsibilities, 
but are unsure 
who is 
responsible for 
work outside 
their immediate 
group 

many in the 
organization 
are unsure or 
unaware of 
who is 
responsible for 
many of the 
activities of 
the 
organization 
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17 Policies and Standards development 
policies and 
standards are 
defined and 
carefully 
followed 

development 
policies and 
standards are 
in place, but 
are weak or not 
carefully 
followed 

no policies or 
standards, or 
they are ill-
defined and 
unused 

18 Management Support strongly 
committed to 
success of 
project 

some 
commitment, 
not total 

little or no 
support 

19 Executive Involvement visible and 
strong support 

occasional 
support, 
provides help 
on issues when 
asked 

no visible 
support; no 
help on 
unresolved 
issues 

20 Project Objectives verifiable 
project 
objectives, 
reasonable 
requirements 

some project 
objectives, 
measures may 
be 
questionable 

no established 
project 
objectives or 
objectives are 
not 
measurable 

  Customer/User       
21 User Involvement users highly 

involved with 
project team, 
provide 
significant 
input 

users play 
minor roles, 
moderate 
impact on 
system 

minimal or no 
user 
involvement; 
little user input 

22 User Experience users highly 
experienced in 
similar 
projects; have 
specific ideas 
of how needs 
can be met 

users have 
experience 
with similar 
projects and 
have needs in 
mind 

users have no 
previous 
experience 
with similar 
projects; 
unsure of how 
needs can be 
met 

23 User Acceptance users accept 
concepts and 
details of 
system; 
process is in 
place for user 
approvals 

users accept 
most of 
concepts and 
details of 
system; 
process in 
place for user 
approvals 

users do not 
accept any 
concepts or 
design details 
of system 

24 User Training Needs user training 
needs 
considered; 
training in 
progress or 
plan in place 

user training 
needs 
considered; no 
training yet or 
training plan is 
in development 

requirements 
not identified 
or not 
addressed 

25 User Justification user 
justification 
complete, 
accurate, 
sound 

user 
justification 
provided, 
complete with 
some 
questions 
about 
applicability 

no satisfactory 
justification for 
system 

  Project Parameters       
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26 Project Size small, non-
complex, or 
easily 
decomposed 

medium, 
moderate 
complexity, 
decomposable 

large, highly 
complex, or 
not 
decomposable 

27 Hardware Constraints little or no 
hardware-
imposed 
constraints or 
single platform 

some 
hardware-
imposed 
constraints; 
several 
platforms 

significant 
hardware-
imposed 
constraints; 
multiple 
platforms 

28 Reusable Components components 
available and 
compatible 
with approach 

components 
available, but 
need some 
revision 

components 
identified, 
need serious 
modification 
for use 

29 Supplied Components components 
available and 
directly usable 

components 
work under 
most 
circumstances 

components 
known to fail 
in certain 
cases, likely to 
be late, or 
incompatible 
with parts of 
approach 

30 Budget Size sufficient 
budget 
allocated 

questionable 
budget 
allocated 

doubtful 
budget is 
sufficient 

31 Budget Constraints funds allocated 
without 
constraints 

some 
questions 
about 
availability of 
funds 

allocation in 
doubt or 
subject to 
change 
without notice 

32 Cost Controls well 
established, in 
place 

system in 
place, weak in 
areas 

system lacking 
or nonexistent 

33 Delivery Commitment stable 
commitment 
dates 

some uncertain 
commitments 

unstable, 
fluctuating 
commitments 

34 Development Schedule team agrees 
that schedule 
is acceptable 
and can be 
met 

team finds one 
phase of the 
plan to have a 
schedule that 
is too 
aggressive 

team agrees 
that two or 
more phases 
of schedule 
are unlikely to 
be met 

  Product Content       
35 Requirements Stability little or no 

change 
expected to 
approved set 
(baseline) 

some change 
expected 
against 
approved set 

rapidly 
changing or 
no agreed-
upon baseline 

36 Requirements Complete 
and Clear 

all completely 
specified and 
clearly written 

some 
requirements 
incomplete or 
unclear 

some 
requirements 
only in the 
head of the 
customer 

37 Testability product 
requirements 
easy to test, 
plans 
underway 

parts of 
product hard to 
test, or minimal 
planning being 
done 

most of 
product hard 
to test, or no 
test plans 
being made 
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38 Design Difficulty well defined 
interfaces; 
design well 
understood 

unclear how to 
design, or 
aspects of 
design yet to 
be decided 

interfaces not 
well defined or 
controlled; 
subject to 
change 

39 Implementation Difficulty algorithms and 
design are 
reasonable for 
this team to 
implement 

algorithms 
and/or design 
have elements 
somewhat 
difficult for this 
team to 
implement 

algorithms 
and/or design 
have 
components 
this team will 
find very 
difficult to 
implement 

40 System Dependencies clearly defined 
dependencies 
of the software 
effort and other 
parts of system 
(hardware, 
process 
changes, 
documentation, 
...) 

some elements 
of the system 
are well 
understood 
and planned; 
others are not 
yet 
comprehended 

no clear plan 
or schedule 
for how the 
whole system 
will come 
together 

  Deployment       
41 Hardware Resources for 

Deliverables 
mature, growth 
capacity in 
system, flexible 

available, 
some growth 
capacity 

no growth 
capacity, 
inflexible 

42 Response or other 
Performance Factors 

readily fits 
boundaries 
needed; 
analysis has 
been done 

operates 
occasionally at 
boundaries 

operates 
continuously 
at boundary 
levels 

43 Customer Service Impact requires little 
change to 
customer 
service 

requires minor 
changes to 
customer 
service 

requires major 
changes to 
customer 
service 
approach or 
offerings 

44 Data Migration Required little or no data 
to migrate 

much data to 
migrate, but 
good 
descriptions 
available of 
structure and 
use 

much data to 
migrate; 
several types 
of databases 
or no good 
descriptions of 
what is where 

45 Pilot  Approach pilot site (or 
team) available 
and interested 
in participating 

pilot needs to 
be done with 
several sites 
(who are 
willing) or with 
one who needs 
much help 

only available 
pilot sites are 
uncooperative 
or in crisis 
mode already 

46 External Hardware or 
Software Interfaces 

little or no 
integration or 
interfaces 
needed 

some 
integration or 
interfaces 
needed 

extensive 
interfaces 
required 

  Development Process       
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47 Alternatives Analysis analysis of 
alternatives 
complete, all 
considered, 
assumptions 
verifiable 

analysis of 
alternatives 
complete, 
some 
assumptions 
questionable or 
alternatives not 
fully 
considered 

analysis not 
completed, not 
all alternatives 
considered, or 
assumptions 
faulty 

48 Commitment Process changes to 
commitments 
in scope, 
content, 
schedule are 
reviewed and 
approved by all 
involved 

changes to 
commitments 
are 
communicated 
to all involved 

changes to 
commitments 
are made 
without review 
or involvement 
of the team 

49 Quality Assurance 
Approach 

QA system 
established, 
followed, 
effective 

procedures 
established, 
but not well 
followed or 
effective 

no QA 
process or 
established 
procedures 

50 Development 
Documentation 

correct and 
available 

some 
deficiencies, 
but available 

nonexistent 

51 Use of Defined 
Engineering Process 

development 
process in 
place, 
established, 
effective, 
followed by 
team 

process 
established, 
but not 
followed or is 
ineffective 

no formal 
process used 

52 Early Identification of 
Defects 

peer reviews 
are 
incorporated 
throughout 

peer reviews 
are used 
sporadically 

team expects 
to find all 
defects with 
testing 

53 Defect Tracking defect tracking 
defined, 
consistent, 
effective 

defect tracking 
process 
defined, but 
inconsistently 
used 

no process in 
place to track 
defects 

54 Change Control for Work 
Products 

formal change 
control process 
in place, 
followed, 
effective 

change control 
process in 
place, not 
followed or is 
ineffective 

no change 
control 
process used 

  Development 
Environment 

      

55 Physical Facilities little or no 
modification 
needed 

some 
modifications 
needed; some 
existent 

major 
modifications 
needed, or 
facilities 
nonexistent 

56 Hardware Platform stable, no 
changes 
expected, 
capacity is 
sufficient 

some changes 
under 
evolution, but 
controlled 

platform under 
development 
along with 
software 
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57 Tools Availability in place, 
documented, 
validated 

available, 
validated, 
some 
development 
needed (or 
minimal 
documentation) 

unvalidated, 
proprietary or 
major 
development 
needed; no 
documentation 

58 Vendor Support complete 
support at 
reasonable 
price and in 
needed time 
frame 

adequate 
support at 
contracted 
price, 
reasonable 
response time 

little or no 
support, high 
cost, and/or 
poor response 
time 

59 Contract Fit contract with 
customer has 
good terms, 
communication 
with team is 
good 

contract has 
some open 
issues which 
could interrupt 
team work 
efforts 

contract has 
burdensome 
document 
requirements 
or causes 
extra work to 
comply  

60 Disaster Recovery  all areas 
following 
security 
guidelines; 
data backed 
up; disaster 
recovery 
system in 
place; 
procedures 
followed 

some security 
measures in 
place; backups 
done; disaster 
recovery 
considered, but 
procedures 
lacking or not 
followed 

no security 
measures in 
place; backup 
lacking; 
disaster 
recovery not 
considered 

  Project Management       
61 PM Approach product and 

process 
planning and 
monitoring in 
place 

planning and 
monitoring 
need 
enhancement 

weak or 
nonexistent 
planning and 
monitoring 

62 PM Communication clearly 
communicates 
goals and 
status between 
the team and 
rest of 
organization 

communicates 
some of the 
information 
some of the 
time 

rarely 
communicates 
clearly to  the 
team or to 
others who 
need to be 
informed of 
team status 

63 PM Experience PM very 
experienced 
with similar 
projects 

PM has 
moderate 
experience or 
has experience 
with different 
types of 
projects 

PM has no 
experience 
with this type 
of project or is 
new to project 
management 

64 PM Attitude strongly 
committed to 
success 

willing to do 
what it takes 

cares very 
little about 
project 
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65 PM Authority has line 
management 
or official 
authority that 
enables project 
leadership 
effectiveness 

is able to 
influence those 
elsewhere in 
the 
organization, 
based on 
personal 
relationships  

has little 
authority from 
location in the 
organization 
structure and 
little personal 
power to 
influence 
decision-
making and 
resources 

66 Support of the PM complete 
support by 
team and of 
management 

support by 
most of team, 
with some 
reservations 

no visible 
support; 
manager in 
name only 

  Project Team       
67 Team Member Availability in place, little 

turnover 
expected; few 
interrupts for 
fire fighting 

available, 
some turnover 
expected; 
some fire 
fighting 

high turnover, 
not available; 
team spends 
most of time 
fighting fires 

68 Mix of Team Skills good mix of 
disciplines 

some 
disciplines 
inadequately 
represented 

some 
disciplines not 
represented at 
all 

69 Application Experience extensive 
experience in 
team with 
projects like 
this 

some 
experience 
with similar 
projects 

little or no 
experience 
with similar 
projects 

70 Experience with Project 
Hardware and Software 

high 
experience 

average 
experience 

low 
experience 

71 Experience with Process extensive 
experience 
with this 
process 

some 
experience 
with this 
process or 
extensive 
experience 
with another 

little or no 
experience 
with a defined 
process 

72 Training of Team training plan in 
place, training 
ongoing 

training for 
some areas not 
available or 
training 
planned for 
future 

no training 
plan or 
training not 
readily 
available 

73 Team Spirit and Attitude strongly 
committed to 
success of 
project; 
cooperative 

willing to do 
what it takes to 
get the job 
done 

little or no 
commitment to 
the project; 
not a cohesive 
team 

74 Team Productivity all milestones 
met, 
deliverables on 
time, 
productivity 
high 

milestones 
met, some 
delays in 
deliverables, 
productivity 
acceptable 

productivity 
low, 
milestones not 
met, delays in 
deliverables 
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75 Expertise with Application 
Area (Domain) 

good 
background 
with application 
domain within 
development 
team 

some 
experience 
with domain in 
team or able to 
call on experts 
as needed 

no expertise in 
domain in 
team, no 
availability of 
experts 

  Technology       
76 Technology Match to 

Project 
technology 
planned for 
project is good 
match to 
customers and 
problem 

some of the 
planned 
technology is 
not well-suited 
to the problem 
or customer  

selected 
technology is 
a poor match 
to the problem 
or customer 

77 Technology Experience of 
Project Team 

good level of 
experience 
with 
technology 

some 
experience 
with the 
technology 

no experience 
with the 
technology 

78 Availability of Technology 
Expertise 

technology 
experts readily 
available 

experts 
available 
elsewhere in 
organization 

will need to 
acquire help 
from outside 
the 
organization 

79 Maturity of Technology technology has 
been in use in 
the industry for 
quite some 
time 

technology is 
well 
understood in 
the industry 

technology is 
leading edge, 
if not 
"bleeding 
edge" in 
nature 

  Maintenance       
80 Design Complexity structurally 

maintainable 
(low complexity 
measured or 
projected) 

certain aspects 
difficult to 
maintain 
(medium 
complexity) 

extremely 
difficult to 
maintain (high 
complexity) 

81 Support Personnel in place, 
experienced, 
sufficient in 
number 

missing some 
areas of 
expertise 

significant 
discipline or 
expertise 
missing 

82 Vendor Support complete 
support at 
reasonable 
price and in 
needed time 
frame 

adequate 
support at 
contracted 
price, 
reasonable 
response time 

little or no 
support, high 
cost, and/or 
poor response 
time 

 
Total Categories 

 
14 

Total Factors 82 
 
 



 

 


