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RESUMO 
 
Este artigo avalia as características inerentes da gestão de riscos em metodologias ágeis, 
bem como efetua uma análise sobre os impactos dessa abordagem nos resultados do 
projeto. O trabalho faz uma exploração bibliográfica sobre as metodologias ágeis, 
avaliando os riscos e benefícios do uso destas metodologias; introduz a gestão de riscos 
com base no PMBOK e nas metodologias ágeis; monta um perfil da gestão de riscos no 
Brasil. Na próxima seção é feito um paralelo entre a gestão de riscos nas metodologias 
ágeis e no PMBOK. Este trabalho conclui que as metodologias ágeis trazem uma pequena 
parte da gestão de riscos, 53% das empresas no Brasil fazem gestão informal de riscos e 
que se a gestão de riscos fosse tratada com um pouco mais de profundidade, mesmo nas 
metodologias ágeis, provavelmente a taxa de sucesso dos projetos seria melhorada. 
 
Palavras-chave: Gerenciamento de Riscos. Metodologia Ágil. PMBOK. 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper evaluates the inherent characteristics of risk management in agile 

methodologies, and makes an analysis on the impact of this approach on project outcomes. 

The work is a bibliographic exploration of agile methodologies, assessing the risks and 

benefits of using these methodologies; introduces risk management based on the PMBOK 

and agile methodologies; assembles a profile of risk management in Brazil. In the next 

section presents a parallel between risk management in agile methodologies and PMBOK. 

This paper concludes that agile methodologies bring a small part of risk management, 

53% of companies in Brazil are informal risk management, and if the risk management be 

treated with a little more depth, even in agile methodologies, the probably success rate of 

the projects would be improved. 

 

Key words: Risk Management. Agile Methodology. PMBOK. 

  



  Gestão de Riscos em Metodologias Ágeis 

Allan Kardec & Márcio Moreira  Página: 2 

1. Introdução  
 
A principal meta de um projeto é ser concluído com sucesso. Isso está diretamente 

ligado ao projeto ser concluído com o escopo acordado, dentro do cronograma previsto, 
com os custos estimados e com a qualidade desejada. Uma gestão de riscos adequada é 
capaz de prever fatores que podem impactar negativamente ou positivamente o escopo, 
cronograma, custos, qualidade e outras áreas do projeto. Com isso, é possível planejar 
antecipadamente ações para minimizar a probabilidade e o impacto das ameaças, caso elas 
se materializarem no projeto, e para maximizar a probabilidade e o impacto das 
oportunidades permitindo que elas sejam aproveitadas no projeto. 

 
O gerenciamento dos riscos é realizado de diferentes formas nas organizações. A 

utilização de um plano formal para o gerenciamento dos riscos é de suma importância para 
organizações que seguem metodologias tradicionais. Já nas organizações que seguem 
metodologias ágeis o gerenciamento de riscos é realizado, em sua maior parte, nas reuniões 
de planejamento previstas por essas metodologias (iteração, release, etc.) (VIANA, 2008). 
Os processos de identificação, análises, respostas e monitoramento dos riscos do projeto 
geralmente ocorrem nas duas formas de metodologias citadas. Entretanto, enquanto na 
metodologia tradicional é feito um planejamento formal de gerenciamento de riscos no 
início do projeto, na metodologia ágil geralmente esse planejamento é feito de forma 
contínua ao longo do projeto. 

 
Nos últimos tempos tem crescido muito a utilização de metodologias ágeis na 

execução de projetos nos diversos setores do Brasil (VERSIONONE, 2011). Na tentativa 
de minimizar riscos, a maioria das metodologias ágeis é baseada no desenvolvimento por 
iterações, ou seja, a cada iteração é possível se obter um pequeno incremento que já pode 
ser entregue e agregar valor ao cliente do projeto (KOCH e OLIVEIRA, 2010). Porém, por 
se ter o foco nas iterações, a gestão de riscos do projeto se torna deficitária, pois a visão do 
todo fica em parte comprometida, e isso pode impactar diretamente o sucesso do projeto. 
Além disso, este tipo de metodologia caracteriza-se por valorizar mais a resposta a 
mudanças do que seguir um plano, e isso evidência a flexibilidade e, de certa forma, a 
informalidade permitida por estas metodologias. 

 
Dentro desse contexto, apresenta-se essa pesquisa, cuja problemática pode ser 

definida com a seguinte indagação: "Uma gestão de riscos adequada contribui 
significativamente para o sucesso de projetos que utilizam metodologias ágeis?". Esse 
tema é discorrido ao longo do artigo, com o objetivo de explicitar que a utilização de uma 
gestão de riscos adequada é um fator chave na obtenção de sucesso dos projetos que 
utilizam metodologias ágeis. 

 
Espera-se que esta pesquisa sirva de subsídio às organizações e gestores de projetos 

que já realizam ou estão na iminência de realizar o gerenciamento de riscos em projetos 
que utilizem metodologias ágeis. 

 
Nesta seção é feita uma introdução ao problema, objetivos e justificativas que 

levaram a esta pesquisa. Já na seção 2 tem-se a fundamentação teórica utilizada para 
análise do problema da pesquisa, onde são abordadas as características das metodologias 
ágeis, bem como os riscos e benefícios oriundos de sua utilização. Ainda na seção 2 é feita 
uma introdução ao gerenciamento dos riscos, referenciando a metodologia de 
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gerenciamento de riscos recomendada pelo Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK), a forma realizada pelas metodologias ágeis, além do retrato de como o mesmo 
é realizado no Brasil. Na seção 3, a metodologia da pesquisa é apresentada, e são descritos 
o tipo de pesquisa e procedimentos metodológicos utilizados pela mesma. Como 
resultados, na seção 4, têm-se uma análise de como o gerenciamento adequado de riscos 
impacta diretamente no sucesso do projeto. Por fim, são feitas as considerações finais 
dessa pesquisa na seção 5. 

 
2. Fundamentação Teórica 

 
A seguir será apresentada a fundamentação teórica deste trabalho. 
 
2.1.Metodologia Ágil 
 
As metodologias ágeis são definidas como aquelas que seguem os valores do 

Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil surgiu de uma reunião entre 17 grandes pensadores (Ken 
Schwaber, dentre outros) em fevereiro de 2001. De acordo com Schwaber (2004), o 
Manifesto Ágil é uma afirmação de valores e princípios que descrevem os vários processos 
ágeis. Após o advento desse manifesto, surgiram várias metodologias ágeis que seguem 
estes valores e princípios.  

 
Existem metodologias ágeis para gerenciamento de projetos. Esse tipo de 

metodologia é muito utilizado em projetos de desenvolvimento de software, mas seus 
conceitos podem e são aplicados em muitos outros tipos de projetos. 

 
Alguns dos valores e princípios das metodologias ágeis são: satisfação do cliente, 

trabalho em equipe, motivação da equipe, entregas frequentes para avaliação do cliente e 
adaptação constante às mudanças. Com isso, as metodologias ágeis são caracterizadas por 
conseguir atender de forma satisfatória às necessidades de rápidas mudanças (VIANA, 
2008). Além disso, essas metodologias também são caracterizadas por atingir de forma 
natural a satisfação do cliente, visto que o mesmo participa ativamente do projeto e tem 
uma maior confiança de que o projeto sairá conforme desejado devido ao acompanhamento 
das várias entregas parciais. 

 
Além das características citadas, as metodologias ágeis se adéquam melhor em 

projetos de pequeno porte e com uma equipe pequena envolvida, sendo esta composta por 
profissionais com alta qualificação (VIANA, 2008). Isso porque em projetos grandes e 
complexos é essencial uma documentação apropriada do mesmo de forma a facilitar o 
suporte, a manutenção e a evolução futura do sistema. Além disso, o projeto pode estar 
espalhado em mais de um país, o que mais uma vez comprova a necessidade de 
documentação e de uma forte gestão para lidar com as dificuldades inerentes a esses tipos 
de projetos. Para projetos de grande porte, metodologias como a recomendada pelo 
PMBOK são mais apropriadas (MOREIRA, 2011). 

 
Um dos benefícios conhecidos das metodologias ágeis é que as mesmas reduzem a 

chance de falha nas estimativas do projeto. Isso porque, nessas metodologias as estimativas 
são realizadas durante a execução do projeto, quando se tem maiores informações sobre o 
que será necessário para completar as atividades do projeto. Porém, com essa abordagem, 
tem-se um menor controle sobre os custos e cronograma do projeto, uma vez que não é 
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possível saber com antecedência quando o projeto estará finalizado e qual será seu 
orçamento. Sendo este um dos grandes riscos envolvidos no uso das metodologias ágeis 
(VIANA, 2008). 

 
As metodologias ágeis também agregam outro benefício muito importante que é 

uma maior integração e comprometimento de toda a equipe do projeto. Isso ocorre porque, 
de acordo com a Agile Alliance (2001), um dos Doze Princípios do Manifesto Ágil remete 
a toda a equipe do projeto entender do negócio relacionado ao projeto. Além disso, outro 
princípio se refere a proporcionar subsídios para ter no projeto indivíduos motivados, o que 
promove um maior comprometimento da equipe para com o projeto.  

 
Apesar dos benefícios citados oriundos da adoção de metodologias ágeis, deve-se 

ter muita atenção na forma como ocorrerá a incorporação dessas metodologias nas 
organizações. Isso porque, se não for adotado um grau suficiente de rigor na disseminação 
da cultura dessas metodologias nas organizações, devido a pouca documentação gerada e 
informalidade em muitos dos processos característicos dessas metodologias, existe um 
risco considerável dos objetivos do projeto não serem alcançados e isso culminar no 
fracasso do projeto. Esse risco deve ser minimizado no momento de implantação dessas 
metodologias nas organizações (VIANA, 2008). 

 
Um risco que também merece atenção é referente à auto-organização das equipes 

ágeis. É sabido que abordagens desse tipo apenas têm sucesso se a equipe tiver maturidade 
para trabalhar em um ambiente dessa maneira. Por isso, “é muito importante o conceito de 
responsabilidade de cada um dentro da equipe ágil” (TORRES, 2009). 

 
Outro risco oriundo da adoção das metodologias ágeis é que, apesar do cliente estar 

bastante envolvido no projeto, existe uma insegurança muitas vezes por parte do mesmo 
em relação ao projeto. Isso porque, geralmente, para que projetos com metodologias ágeis 
tenham sucesso, o ideal é que não seja fechado um contrato de preço global para os 
mesmos. Sendo assim, o cliente pode ficar inseguro sobre quanto tempo demorará o 
projeto e quanto o mesmo custará. Com isso, têm-se riscos do cliente não confiar nos 
tempos e custos justificados ao longo do projeto, ou do cliente querer interromper o 
contrato para fechar um contrato de outro tipo, nesse caso de preço global, dentre outros. 

 
Em suma, conforme apresentado nesta seção, existem vários benefícios oriundos da 

adoção de metodologias ágeis. Porém, um forte gerenciamento de riscos se faz necessário 
nos projetos que utilizam estas metodologias para minimizar os riscos provenientes da 
utilização das mesmas. 

 
2.1.1. Metodologias, ferramentas e técnicas utilizadas 
 
Em 2011 foi publicada a sexta edição anual da pesquisa "State of Agile Survey” 

pela VersionOne. Essa pesquisa visa apresentar a real situação da utilização de 
metodologias ágeis no mundo. A Figura 1 e a Figura 2 apresentam alguns dados 
interessantes do resultado dessa pesquisa. 

 
A Figura 1 mostra um gráfico com as metodologias ágeis mais utilizadas pelas 

organizações. Através desse gráfico, é possível notar que o Scrum e variantes do Scrum 
continuam a representar mais de dois terços (2/3) das metodologias ágeis utilizadas. É 
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válido ressaltar que todas as metodologias apresentadas na Figura 1, por serem ágeis, 
seguem os valores e princípios definidos pelo Manifesto Ágil. 

 

 
Figura 1 – Metodologias ágeis mais utilizadas pelas organizações. 

Fonte: Pesquisa "State of Agile Survey 2011”,  VersionOne. 
 
Já a Figura 2 apresenta as ferramentas e técnicas mais empregadas nas 

metodologias ágeis pelas organizações. Através dessa figura é possível notar que as 
Reuniões Diárias (Daily Standup), as Reuniões de Planejamento de Iterações (Iteration 
Planning) e os Testes Unitários (Unit Testing) formam o ranking das ferramentas e 
técnicas mais utilizadas. 

 

 
Figura 2 – Ferramentas e técnicas ágeis mais empregadas pelas organizações. 

Fonte: Pesquisa "State of Agile Survey 2011”,  VersionOne. 
 

2.2. Gerenciamento de Riscos 
 
Existem dois tipos de metodologias de gerenciamento de projetos: Metodologias 

Ágeis e Metodologias Tradicionais. Essas metodologias, apesar de possuírem os mesmos 
objetivos finais, apresentam comportamentos e valores distintos em sua condução.  

 
Como tanto nas metodologias ágeis quanto as tradicionais, os riscos precisam ser 

identificados, analisados, as respostas a eles precisam ser planejadas e os riscos precisam 
ser monitorados. Naturalmente, existem semelhanças entre as metodologias. Apesar disso, 
existem também diferenças significativas na maneira como a gestão de riscos é abordada 
em cada metodologia. 
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Esta seção visa apresentar como o gerenciamento de riscos é conduzido nas 
metodologias tradicionais, tomando como base o PMBOK (uma das maiores referências 
mundiais nas metodologias tradicionais), e nas metodologias ágeis, além de mostrar um 
retrato de como é feito o gerenciamento de riscos atualmente no Brasil. 

 
2.2.1. Visão do PMBOK 
 
O PMBOK é mantido, publicado e disponibilizado pelo Project Management 

Institute (PMI), ele “fornece diretrizes para o gerenciamento de projetos individuais” (PMI, 
2008, p. 3), definindo um padrão composto por recomendações, métodos, processos e 
práticas para o gerenciamento de projetos. Entende-se por projeto “um esforço temporário 
empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo” (PMI, 2008, p. 5). E o 
gerenciamento de projetos é uma “aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e 
técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos” (PMI, 2008, p. 6). 

 
A gestão de riscos é uma das áreas de conhecimento (disciplinas) em 

gerenciamento de projetos presente no PMBOK. Segundo o PMBOK, risco “é um evento 
ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do 
projeto” (PMI, 2008, p.275). A ocorrência do risco pode ter um impacto positivo ou 
negativo no projeto. 

 
O gerenciamento da área de riscos do projeto tem como objetivo principal 

“aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o 
impacto dos eventos negativos no projeto” (PMI, 2008, p. 273). Além disso, segundo o 
PMI (2008), os riscos devem ser identificados, gerenciados a partir do início do projeto e 
devem ser continuamente atualizados enquanto o projeto estiver em andamento.  

 
De acordo com o PMI (2008), os processos de gerenciamento dos riscos do projeto 

são: 
 
1. Planejar o gerenciamento dos riscos: a principal saída deste processo é o Plano 

de Gerenciamento dos Riscos, que inclui a metodologia que será utilizada para o 
gerenciamento dos riscos, os papéis e responsabilidades relacionadas aos riscos, as 
categorias de riscos e definições de probabilidade e impacto que serão utilizadas no 
projeto, dentre outros; 

 
2. Identificar os riscos: este processo deve envolver todas as partes interessadas do 

projeto, de forma a tornar a identificação dos riscos a mais assertiva possível. Existem 
várias técnicas para se identificar riscos em um projeto, dentre estas, destacam-se: 
Brainstorming, Técnica Delphi1, Análise de causas-raiz e Análise SWOT2; 
 

3. Realizar a análise qualitativa dos riscos: consiste em realizar uma análise 
subjetiva dos riscos identificados, atribuindo-lhes um nível de probabilidade, impacto e 
urgência dos mesmos, com base no planejamento feito no processo de planejar a gestão de 

                                                             
1Técnica utilizada para alcançar um consenso de especialistas que participam anonimamente. 
2Acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças 
(Threats). 
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riscos. O propósito desta análise é determinar quais riscos requerem uma análise 
quantitativa mais detalhada; 
 

4. Realizar a análise quantitativa dos riscos: consiste em realizar uma análise 
numérica, com base no valor monetário esperado, da probabilidade e do impacto dos riscos 
mais significativos transferidos do processo de análise qualitativa dos riscos. Os riscos 
menos significativos serão alvo de monitoramento e controle, se necessário, podem passar 
também pela análise quantitativa; 

 
5. Planejar as respostas aos riscos: consiste em definir uma estratégia de resposta 

para os riscos com maior importância no projeto. As estratégias de respostas a riscos com 
impacto negativo no projeto incluem “Aceitar”, “Eliminar”, “Mitigar” e “Transferir”. As 
estratégias de respostas a riscos com impacto positivo no projeto incluem “Aceitar”, 
“Explorar”, “Melhorar” e “Compartilhar”; 
 

6. Monitorar e controlar os riscos: envolve procurar a ocorrência de gatilhos de 
riscos, monitorar os riscos residuais (riscos que permanecem após a aplicação de 
estratégias mitigatórias), identificar novos riscos e tratá-los, comunicar as partes 
interessadas sobre os riscos, dentre outros. 

 
Destes processos, os cinco primeiros fazem parte do grupo de processos de 

planejamento do projeto, e o último faz parte do grupo de processos de monitoramento e 
controle do projeto. 

 
 Durante o planejamento do projeto, cada estratégia de resposta adotada para os 
riscos pode implicar em alterações nos planos das demais áreas do projeto, e isso deve ser 
feito para que se tenha um plano de gerenciamento do projeto consistente e realista. Por 
exemplo, uma estratégia de mitigação de um risco de “falta de conhecimento da equipe 
para a realização de um trabalho específico” pode ser a inclusão no projeto de um 
treinamento para a equipe sobre esse trabalho. Nesse caso, esse treinamento deve refletir 
nos planos de gerenciamento de custos (inclusão do custo do treinamento no orçamento do 
projeto), cronograma (inclusão do treinamento no cronograma do projeto), além de todos 
os outros planos que possam ser impactados por este treinamento. Realizar essa integração 
é vital para o sucesso do projeto. 
 
 Assim, pode-se notar que segundo o que consta no PMBOK o gerenciamento de 
riscos é uma parte obrigatória do gerenciamento adequado de projetos. “Para ter sucesso, a 
organização deve estar comprometida com uma abordagem proativa e consistente do 
gerenciamento dos riscos durante todo o projeto” (PMI, 2008, p. 276). 
 

2.2.2. Visão das Metodologias Ágeis 
 
Muitos acreditam que não existe gerenciamento de riscos em projetos que utilizam 

metodologias ágeis, mas segundo Ettinger (2010), isso não é verdade, visto que com 
metodologias ágeis o time evita o maior risco de todos em um projeto: não entregar nada. 
Isso não quer dizer que não se tenha projetos que utilizem metodologias ágeis e não façam 
o gerenciamento de riscos. Esta seção irá apresentar como geralmente é realizado o 
gerenciamento de riscos em projetos que utilizem metodologias ágeis. 
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Geralmente, dos seis processos de gerenciamento de riscos propostos pelo 
PMBOK, apenas quatro destes são utilizados nas metodologias ágeis. Mesmo assim, nas 
metodologias ágeis esses quatro processos são idealizados de maneira diferente quando 
comparado ao PMBOK. Isso porque nas metodologias ágeis, os processos de 
gerenciamento de riscos utilizam entradas, saídas e ferramentas diferentes do definido no 
PMBOK, além de possuir um menor grau de formalidade. Segundo Moreira (2012) os 
quatro processos de gerenciamento dos riscos que frequentemente são utilizados nas 
metodologias ágeis são: 

 
1. Identificar os riscos: este processo geralmente ocorre nas reuniões de 

planejamento previstas nas metodologias ágeis, como as Reuniões de Planejamento de 
Iterações e as Reuniões de Planejamento de Release. Como se tem mais de uma iteração e 
release nos projetos que utilizam metodologias ágeis, geralmente nessas reuniões são 
identificados os riscos referentes a apenas a iteração ou release corrente. Apesar disso, 
muitos riscos também são identificados nas Reuniões Diárias e nas Reuniões de 
Retrospectivas, bem como durante todo o projeto. Duas das ferramentas que podem ser 
utilizadas para a identificação de riscos em metodologias ágeis são: Análise de Premissas 
(também recomendada pelo PMBOK) e Análise do Gráfico de Burndown. O Gráfico de 
Burndown representa a quantidade de trabalho que ainda precisa ser feito em relação ao 
tempo que se tem disponível no projeto, e ajuda a identificar riscos como atrasos ou 
antecipações de entregas; 
 

2. Realizar a análise qualitativa dos riscos: geralmente é desenhada e mantida uma 
matriz de probabilidade e impacto (ferramenta também recomendada pelo PMBOK) dos 
riscos no dashboard do projeto. Quando um risco é identificado, o mesmo é descrito em 
um post-it e pregado na posição adequada da matriz de acordo com sua probabilidade e 
impacto. Quando há mudanças de probabilidade ou impacto dos riscos, os post-it dos 
mesmos são movidos pelas áreas da matriz de acordo com sua nova classificação; 
 

3. Planejar as respostas aos riscos: geralmente o post-it citado no processo anterior 
já contém a descrição da estratégia de resposta para o risco. Essas estratégias geralmente já 
são definidas logo na sequência da identificação e análise do risco; 
 

4. Monitorar e controlar os riscos: essa etapa ocorre durante todo o projeto, mas é 
realizada com maior ênfase nas Reuniões Diárias e Reuniões de Retrospectivas. 

 
É possível notar que os processos "Planejar o gerenciamento dos riscos" e "Realizar 

a análise quantitativa dos riscos" não foram citados na lista anterior. Isso porque 
geralmente esses processos não são utilizados no gerenciamento dos riscos de 
metodologias ágeis. 
 
 Assim, na dinâmica do gerenciamento de riscos em metodologias ágeis, a primeira 
ação realizada é a identificação dos riscos inerentes à etapa atual do projeto. Após isso, os 
riscos são analisados de acordo com sua probabilidade e impacto e uma estratégia de 
resposta é definida para estes. Por fim, é realizado o monitoramento e controle de todos os 
riscos. 
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2.2.3. Situação nas Organizações no Brasil 
 
Parte das organizações no Brasil possui incorporada em suas metodologias de 

gerenciamento de projeto o gerenciamento formal dos riscos. Outra parte das organizações 
considera o gerenciamento dos riscos de maneira informal, ou nem mesmo gerenciam 
riscos. Fatores como o tamanho e a complexidade do projeto, ou o porte e o setor de 
atuação da organização podem influenciar a maneira em que as organizações abordam o 
gerenciamento de riscos em seus projetos. 

 
Foi realizado pelo PMI o “Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 

Brasil” com o objetivo de apresentar um perfil de importantes setores da economia no que 
diz respeito à Gerenciamento de Projetos. A Figura 3, a Figura 4 e a Figura 5 representam 
parte do resultado desse estudo. 

 
A Figura 3 ilustra qual é a abordagem utilizada pelas organizações no Brasil no que 

diz respeito ao gerenciamento de riscos. Através desta figura é possível notar que mais da 
metade (53%) das empresas no Brasil realizam o gerenciamento de riscos de maneira 
informal, conforme o interesse ou necessidade do responsável pelo projeto. Além disso, 
11% das organizações não gerenciam riscos em seus projetos. Isso reflete a baixa 
importância dada pelas organizações no Brasil ao gerenciamento de riscos. Pode-se dizer 
que uma das causas-raiz disso é atribuída à cultura brasileira de muitas vezes tratar os 
problemas à medida que os mesmos aparecem, ao invés de efetuar um planejamento 
adequado para evitar que estes aconteçam. 

 

 
Figura 3 – Abordagem Geral para o Gerenciamento de Riscos das Organizações. 

Fonte: Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil 2010, Project Management 
Institute – Chapters Brasileiros. 

 
Já a Figura 4 ilustra a abordagem utilizada pelas organizações no Brasil, de acordo 

com o porte das mesmas, no que diz respeito ao gerenciamento de riscos. Através desta 
figura é possível notar que as organizações que apresentam faturamento acima de R$ 1 
Bilhão consideram o gerenciamento de riscos formalmente nas suas metodologias (42%) 
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em um percentual maior do que as organizações que faturam abaixo de R$ 10 Milhões 
(29%). Isso mostra que, no geral, organizações maiores apresentam uma maior 
preocupação com o gerenciamento de riscos, e isso pode ser atribuído à maturidade das 
mesmas.  
 

 
Figura 4 – Abordagem para o Gerenciamento de Riscos por Porte das Organizações. 

Fonte: Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil 2010, Project Management 
Institute – Chapters Brasileiros. 

 
Assim, como consequência muitas vezes da informalidade ou ausência do 

gerenciamento de riscos nas metodologias de gestão de projetos das organizações, o 
problema de “Riscos não avaliados corretamente” aparece em oitavo lugar no ranking de 
problemas mais frequentes em projetos, citado por cerca de 22,9% das empresas que 
participaram do estudo realizado pelo PMI. Esse resultado é significativo na área de gestão 
de projetos. A Figura 5 ilustra essa problemática, bem com o ranking dos problemas que 
ocorrem com mais frequência nos projetos. Além disto, pode-se concluir que todos os 
principais problemas apontados pelas organizações brasileiras estão indiretamente ligados 
à gestão de riscos. Por exemplo, o primeiro problema “Não cumprimento dos prazos”, este 
é um risco da maioria dos projetos que também precisa ser gerenciado, mais do que o 
atraso (uma das consequências) em si, os determinantes deste atraso (causas) devem ser 
gerenciados e controlados. 

 

 
Figura 5 – Problemas mais frequentes em projetos. 

Fonte: Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil 2010, Project Management 
Institute – Chapters Brasileiros. 
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À medida que mais organizações no Brasil reconhecerem a importância da 

utilização de uma metodologia de gerenciamento de projetos para o sucesso de seus 
projetos, certamente o percentual de organizações que abordam o gerenciamento de riscos 
de maneira formal em suas metodologias irá aumentar. Esse percentual também tende a 
aumentar com a disseminação da utilização de projetos nas organizações, pois muitas 
destas possuem trabalhos que são caracterizados como projetos na literatura, mas não os 
tratam dessa forma pelo simples fato da organização não possuir a cultura de projetos. 

 
3. Metodologia 

 
3.1. Tipo de pesquisa 
 
Esta pesquisa é classificada como qualitativa, visto que tem como resultado uma 

análise subjetiva do problema fundamentada na literatura.  
 
Já em relação aos objetivos desta pesquisa, a mesma é classificada como 

explicativa, pois sua preocupação central está em explicar o porquê o gerenciamento 
adequado de riscos consegue contribuir significativamente para o sucesso de projetos que 
utilizam metodologias ágeis. 

 
Por fim, do ponto de vista dos procedimentos técnicos desta pesquisa, a mesma é 

classificada como experimental, por utilizar-se de uma análise sobre as variáveis de riscos 
em projetos que utilizam metodologias ágeis que, se não gerenciadas adequadamente, 
acarretam em impactos negativos podendo culminar no fracasso de projetos. 

 
3.2. Procedimentos Metodológicos 
 
Os procedimentos metodológicos que foram utilizados para planejar e executar a 

investigação desta pesquisa são: 
 
• Leitura Bibliográfica: foi realizada a leitura bibliográfica de alguns autores que 

tratam os temas abordados por esta pesquisa, como metodologias ágeis e gerenciamento de 
riscos. A leitura bibliográfica foi referenciada na seção “Fundamentação Teórica” e está 
listada na seção “Referências” deste artigo; 
 

• Análise do Problema: foi realizada uma análise do problema com base na leitura 
bibliográfica efetuada. Essa análise comprovou a premissa utilizada nessa pesquisa, de que 
a utilização de uma gestão de riscos adequada é fator chave na obtenção de sucesso dos 
projetos que utilizam metodologias ágeis. 
 

• Dedução: com base na leitura bibliográfica sobre metodologias ágeis e 
gerenciamento de riscos foi possível chegar a uma resposta dedutiva para a problemática 
desta pesquisa. Essa dedução está presente na seção “Resultados e Discussão” deste artigo. 

 
Com isso, através dos procedimentos metodológicos citados, foi possível efetuar 

uma análise do problema proposto com base na literatura e se chegar à conclusão desta 
pesquisa. 
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4. Resultados e Discussão 

 
Esta seção visa evidenciar, de acordo com o referencial teórico abordado, que a 

hipótese da pesquisa é verdadeira, ou seja, que o gerenciamento adequado de riscos 
contribui significativamente para o sucesso de projetos que utilizam metodologias ágeis. 

 
Conforme mostrado na literatura referenciada nessa pesquisa, as metodologias ágeis 

são caracterizadas por atender, de forma satisfatória, às necessidades de mudanças rápidas, 
além de idealmente serem utilizadas em projetos em que as mudanças ocorrem com maior 
frequência. Porém, se a cada mudança realizada não forem avaliados os riscos decorrentes 
da mesma pelo menos nas áreas de escopo, custo, tempo e qualidade do projeto, existe uma 
alta probabilidade de que essas mudanças se tornem futuros problemas para o projeto. 

 
Outro problema sério que se enfrenta em projetos que utilizam metodologias ágeis é 

a equipe do projeto não possuir maturidade suficiente para ser auto-organizável. Nesse 
caso a equipe do projeto pode se perder pelo fato de não ter uma pessoa delegando e 
cobrando os resultados das atividades (comando-controle). Com isso, a equipe pode não 
conseguir organizar e gerenciar o projeto de forma satisfatória e isso pode comprometer 
todos os objetivos do projeto. Esse é um risco que deve ser monitorado durante todo o 
projeto (VIANA, 2008). 

 
Da mesma maneira que ocorre nas metodologias ágeis, nas metodologias 

tradicionais é completamente possível se ter várias entregas parciais durante o projeto. 
Porém, nas metodologias ágeis as entregas são muito mais frequentes. Assim, deve-se ter 
uma atenção maior nas metodologias ágeis com os riscos relacionados a cada entrega, de 
forma a não comprometer a satisfação do cliente, que é um dos principais valores pregados 
por esse tipo de metodologia (TORRES, 2009). Além disso, ainda sobre o valor "satisfação 
do cliente", é importante ressaltar que este valor não está somente relacionado ao produto 
do projeto apresentar o escopo e qualidade desejados pelo cliente. Este valor também está 
relacionado, por exemplo, com o projeto não atrasar e nem estourar o orçamento previsto 
para o mesmo. Pelas metodologias ágeis possuírem um menor controle sobre as áreas de 
tempo e custo do projeto quando comparado a metodologias tradicionais, a atenção no 
gerenciamento de riscos destas categorias deve ser muito maior nas metodologias ágeis 
(MOREIRA, 2011). 
 
 Além disso, nas metodologias tradicionais é possível notar com clareza que o 
sucesso do projeto está vinculado com um constante gerenciamento proativo dos riscos 
durante todo o projeto. Como o PMBOK recomenda uma etapa de planejamento do projeto 
muito mais completa e formal do que ocorre nas metodologias ágeis, então é de se esperar 
que estas possuam um número maior de riscos negativos relacionados com fatores que 
culminem no atraso do projeto, estouro do orçamento e problemas devido à maior 
informalidade do mesmo (MOREIRA, 2011). Com isso, conclui-se que o gerenciamento 
dos riscos deve ser realizado de maneira mais intensa em projetos que utilizem 
metodologias ágeis. 

 
Todos esses riscos impactam consideravelmente de forma negativa os objetivos do 

projeto. Se os objetivos do projeto não forem alcançados é sabido que o projeto não terá 
sucesso. Assim, todos esses riscos estão diretamente relacionados com o possível fracasso 
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do projeto. E como visto no referencial teórico dessa pesquisa, um dos objetivos do 
gerenciamento de riscos é justamente reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos 
negativos, o que evidencia novamente a sua importância no projeto. 

 
Visto todos esses pontos, pode-se concluir que de fato o gerenciamento adequado 

de riscos muito contribui para que projetos que utilizem metodologias ágeis tenham 
sucesso. 

 
5. Considerações Finais 

 
Conforme apresentado no decorrer deste artigo, as metodologias ágeis apresentam 

uma série de vantagens para o projeto como, por exemplo, o fato de efetuar entregas 
frequentes para avaliação do produto do projeto pelo cliente, de se adaptar rapidamente a 
mudanças, de atingir com maior facilidade a satisfação do cliente, dentre outros. 
Entretanto, existem vários riscos associados a essas metodologias, com alta probabilidade 
de ocorrência e razoável impacto no projeto. Dentre esses riscos, podem-se destacar os 
relacionados a atrasos no projeto, estouros de orçamentos, falta de maturidade da equipe do 
projeto, mau gerenciamento das mudanças de escopo e prejuízo para a empresa executora 
do projeto, dentre outros. 
 
 Nesta pesquisa, foi ressaltado também o quanto o gerenciamento adequado dos 
riscos minimiza a probabilidade de ocorrência de um risco negativo, bem como o impacto 
do mesmo no projeto. Dessa forma, quando realizado adequadamente, o gerenciamento de 
riscos evita os inúmeros problemas e desgastes que se teria no projeto caso o mesmo não 
fosse realizado. É por isso que os riscos devem ser identificados e gerenciados durante 
todo o ciclo de vida do projeto, de forma a aumentar a probabilidade de sucesso do mesmo. 
 
 O gerenciamento de riscos já é abordado pelas metodologias ágeis. Porém, isso é 
feito de maneira mais informal quando comparado às metodologias tradicionais. Vinculado 
a isso, tem-se o fato de que no Brasil, segundo uma pesquisa realizada pelo PMI, mais da 
metade (53%) das empresas realizam o gerenciamento de riscos de maneira informal, além 
do fato do problema de “Riscos não avaliados corretamente” aparecer em oitavo lugar no 
ranking de problemas mais frequentes em projetos. O ideal seria que todas as organizações 
que utilizam metodologias ágeis em seus projetos tivessem em sua cultura a execução do 
gerenciamento de riscos como algo obrigatório. À medida que isso ocorrer, as 
organizações poderão constatar o aumento do desempenho de seus projetos quando 
comparados a outros em que não houve o gerenciamento de riscos.  
 
 Sendo assim, conclui-se que os benefícios obtidos com a utilização de metodologias 
ágeis nos projetos são muitos, mas conforme visto neste artigo, também são muitos os 
riscos associados a esse tipo de metodologia. Portanto, para poder usufruir desses 
benefícios e ter sucesso no projeto, é imprescindível que seja realizado um gerenciamento 
adequado de riscos, de forma a minimizar a ocorrência de vários problemas no projeto, 
evitando assim o desgaste da organização com o cliente. 
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