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RESUMO 

As práticas e processos de gerenciamento de projetos em desenvolvimento de sof-
tware representam uma parcela vital no sucesso do produto pretendido. Este trabalho 
tem como objetivo realizar um estudo sobre a abordagem tradicional e ágil em geren-
ciamento de projetos de desenvolvimento software. São definidos os conceitos neces-
sários para o entendimento de cada método e por fim é realizada uma análise com-
parativa entre as abordagens enumerando suas características em comum, vanta-
gens, desvantagens e exemplos de uso.  

Palavras-chaves: gerenciamento de projeto, PMBOK, Scrum, metodologia ágil, 
metodologia tradicional. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The practices and processes of project management in software development repre-
sent a vital part in the success of the intended product. This work aiming at presenting 
a study of the traditional and agile approach to managing software development pro-
jects. In order to allow readers to clearly understand both approaches, basic concepts 
about Scrum and PMBOK are discussed. Besides, a comparative analysis is presented 
between the approaches enumerating their common characteristics, advantages, dis-
advantages and use examples. 

Key words: project management, PMBOK, Scrum, agile methodology, traditional 
methodology. 
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1 Introdução 

O gerenciamento de projetos é o conjunto de atividades que auxiliam na 

organização e execução das tarefas de desenvolvimento de software. Através dessas 

atividades, as organizações asseguram que o produto pretendido será entregue con-

forme a necessidade, no prazo desejado e com o custo previsto. 

1.1 Motivação 

Apesar de ter sua importância amplamente conhecida nas organizações, a 

gestão de projetos por muitas vezes não é priorizada em projetos de TI. O relatório 

Chaos Report do Standish Group apresenta a taxa de sucesso de projetos de TI con-

siderando 8.000 projetos desenvolvidos por 300 empresas americanas. Abaixo os re-

sultados de 1994 a 2009: 

Tabela 1 - Comparação das taxas de sucesso, atraso/prejuízo e em projetos de TI entre 1994 e 2009 

Ano Sucesso Atraso/Prejuízo Falha 

1994 16% 53% 31% 

1996 27% 33% 40% 

1998 26% 46% 28% 

2000 28% 49% 23% 

2004 29% 53% 18% 

2006 35% 46% 19% 

2009 32% 44% 24% 
Fonte: Standish Group, Chaos Report. Disponível em https://www.classes.cs.uchicago.edu/ar-

chive/2014/fall/51210-1/required.reading/Standish.Group.Chaos.2009.pdf> Acesso em jun.2017 
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Entre os anos de 1994 e 2006 foi observado um crescimento significativo 

na taxa de sucesso de projetos de TI. Segundo o relatório, três razões foram determi-

nantes para esta melhora: 

• Melhor gerenciamento dos projetos 

• Desenvolvimento iterativo 

• Infraestrutura da web disponível 

1.2 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre as abordagens 

tradicionais e ágeis, guia PMBOK e a metodologia Scrum respectivamente, para ges-

tão de projetos e apresentar uma análise comparativa entre as principais característi-

cas entre as abordagens. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos. O Capítulo 2 apresenta um 

histórico do gerenciamento de projetos e das abordagens tradicionais e ágeis. O Ca-

pítulo 3 aborda os conceitos básicos de gestão de projetos. O Capítulo 4 discute os 

processos envolvidos no gerenciamento de projetos conforme o guia PMBOK. O Ca-

pítulo 5 discute o Scrum descrevendo suas características e atividades definidas 

nesse framework. O Capítulo 6 apresenta um estudo comparativo entre as aborda-

gens do guia PMBOK e da metodologia Scrum. E o Capítulo 7 apresenta a conclusão 

e trabalhos futuros. 
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2 Um histórico do gerenciamento de projetos de software: 
métodos tradicionais e ágeis 

A gestão de projetos é praticada desde a construção das pirâmides do 

Egito. O uso de técnicas, ainda empíricas, de gerenciamento de projetos se intensifi-

cou no século XVIII a partir da Revolução Industrial. 

No início do século XX, Frederick Taylor iniciou seus estudos sobre as se-

quências de trabalho. Aplicando raciocínio cientifico, demonstrou que o trabalho pode 

ser analisado e aperfeiçoado focando em suas partes elementares. A partir do traba-

lho de Taylor, ocorreu o surgimento de importantes ferramentas que alavancaram o 

desenvolvimento desta competência. O Diagrama ou Gráfico de Gantt e o Program 

Evaluation and Review Technique - PERT são exemplos de instrumentos criados 

neste período, ambas associadas ao planejamento de tempo.  

O Gráfico de Gantt foi criado na década de 1910 pelo engenheiro mecânico 

e assistente de Taylor, Henry L. Gantt. O Gráfico se tornou popular no mundo todo e 

até hoje é uma das principais ferramentas de gestão de projetos. O Gráfico de Gantt 

é um diagrama que utiliza barras horizontais para representar as atividades de um 

projeto e mostrar o período em que elas acontecem conforme a Figura 1 ilustra. O 

comprimento da barra representa o tempo de execução de cada atividade e a posição 

da linha mostra a relação de precedência entre as atividades. 
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Figura 1 - Gráfico de Gantt [Daychoum, 2007, p.101]. 

 

O programa PERT foi desenvolvido em 1959 pelo Escritório de Projetos 

Especiais da Marinha Americana com o objetivo de apresentar um método de gestão 

para lidar com centenas de empreiteiros que trabalhavam no sistema de armas sub-

marinas POLARIS. O Diagrama de PERT é uma técnica baseada na teoria dos grafos 

e é constituído por uma rede que contém dois tipos de elementos: atividades e even-

tos. As atividades são representadas por setas e os eventos por círculos, conforme 

ilustrado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Diagrama de PERT [Andrade; Tait, 2012, p.8] 
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Diversos acontecimentos históricos motivaram o desenvolvimento de ferra-

mentas de planejamento e controle de projetos: a 1ª e 2ª Guerra Mundial, a corrida 

espacial, a Guerra Fria são exemplos de eventos que impulsionaram o gerenciamento 

de projetos. 

Após vários meses de discussão, dois profissionais de gestão de projetos, 

Jim Snyder e Gordon Davis, fundaram em 1969 o Project Management Institute – PMI. 

A organização foi criada com o objetivo de reunir gerentes de projetos, compartilhando 

informações e discutindo problemas comuns. A primeira reunião formal do grupo ocor-

reu em 09 de outubro de 1969 no Instituto de Tecnologia da Georgia em Atlanta. Nas 

décadas seguintes a sua criação, o PMI se desenvolveu e segundo seu site oficial 

conta com mais de 450.000 membros associados.  

Com objetivo de documentar e padronizar as melhores práticas de geren-

ciamento de projetos, o PMI divulgou em 1987 o documento oficial A Guide to the 

Project Management Body of Knowledge – PMBOK. Desde então, várias edições 

deste documento foram lançadas. O PMBOK é considerado como uma grande base 

de conhecimento disponível para os gerentes de projetos, sendo a principal referência 

global de método tradicional de gerenciamento de projetos. Na visão de Oliveira e 

Chiari (1, p.5), “os padrões desenvolvidos pelo PMI para o gerenciamento de projetos, 

programas e portfolio são amplamente reconhecidos e cada vez mais adotados por 

empresas e entidades governamentais como modelo. ” 

A metodologia criada e boas práticas difundidas e mantidas pelo PMI faz 

parte do que é considerado como a abordagem tradicional de gerenciamento de pro-

jetos. Essa abordagem é caracterizada pelo foco na regulamentação, documentação 

e controle dos projetos. Como alternativa à abordagem tradicional, foram criadas as 

metodologias ágeis de projeto. As metodologias ágeis se destacam pela ênfase à con-

tribuição das pessoas e integrantes do projeto, retirando o foco do processo. Como 

Silva e Lovato destacam: 

 
(...) cada vez mais popularizam-se nessa área a utilização de metodologias 
ágeis de gerenciamento de projetos. Seu maior destaque se dá pela grande 
valorização das interações entre as equipes e clientes, bem como a rápida 
resposta e absorção das mudanças identificadas como sendo necessárias 
nessas constantes interações. [2, p.1] 
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Em 2001 nasceu o Manifesto for Agile Software Development, assinado por 

Mike Beedle, Ken Schwaber e Jeff Sutherland. O manifesto possui quatro valores fun-

damentais: 

• Indivíduos e interações acima que processos e ferramentas 

• Software em funcionamento acima que documentação abrangente 

• Colaboração com o cliente acima que negociação de contratos 

• Responder a mudanças acima que seguir um plano 

Em resumo, o manifesto tem como objetivo definir o processo de desenvol-

vimento de projeto focado nas pessoas e na equipe. 

Um dos métodos mais utilizados na abordagem ágil é o Scrum. O termo 

scrum advém do rugby. Nesse contexto, o scrum corresponde a uma formação de 

jogo utilizada para o reinicio de partidas em certos casos. Nesta formação, os jogado-

res dos dois times medem forças com a cabeça abaixada buscando a posse de bola. 

Já em gerenciamento de projetos, o scrum foi mencionado pela primeira vez em um 

artigo de Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka na Harvard Bussiness Review (1986). 

Esses autores definiram o Scrum como uma abordagem holística. Esta abordagem 

envolve equipes que são compostas de outras menores multifuncionais trabalhando a 

fim de atingir um objetivo comum. O Scrum foi apresentado por Ken Schwaber e Jeff 

Sutherland na conferência Object-Oriented Programming Systems, Languages, and 

Applications - OOPSLA de 1995.  

Desde sua apresentação, o Scrum passou a fazer parte de diversos proje-

tos de desenvolvimento de software sendo utilizado por dois terços dos participantes 

de uma pesquisa realizada em 2011 (3, 2011). Um grande diferencial do Scrum em 

relação os métodos tradicionais é a possibilidade de entregar frequentemente diversas 

partes do produto em funcionamento. Essas entregas permitem maior flexibilidade 

para acertos e adições necessárias ao projeto. 
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2.1 Conclusão 

Os métodos tradicionais e ágeis possuem diferentes origens e abordagens. 

Enquanto no método tradicional nasceu da necessidade de formalização e documen-

tação dos projetos, os métodos ágeis surgiram como uma alternativa mais dinâmica e 

flexível.  

No campo de projetos de desenvolvimento de softwares, a abordagem ágil 

continua ganhando espaço e adeptos. Por outro lado, a abordagem tradicional possui 

organizações conceituadas que estudam e difundem sua utilização e uma sólida base 

de usuários de seus métodos. 
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3 Conceitos básicos 

Nas seções seguintes, conceitos básicos na área de gerenciamento de pro-

jetos serão discutidos conforme as definições do PMBOK (4, 2013). Esses conceitos 

são abordados em projetos de diversos segmentos e porte. 

3.1 O que é um projeto 

Segundo o PMBOK (4, 2013) “Projeto é um esforço temporário empreen-

dido para criar um projeto, serviço ou resultado exclusivo”. Em outras palavras, projeto 

é uma demanda com escopo específico, caráter temporário e que gera um resultado 

único. Ele se difere de uma rotina ou atividade pela sua característica temporária, com 

início, meio e fim bem definidos. Exemplos de projetos: 

• Desenvolvimento de softwares; 

• Construção de um prédio; 

• Desenvolvimento de um novo produto ou serviço; 

• Criação de uma metodologia de vendas; 

3.2 Diferenças entre projeto, subprojeto, programa e portfólio 

O subprojeto, como o nome indica, é a divisão do projeto em partes meno-

res. O subprojeto surge da necessidade de subdividir o esforço empreendido de um 

projeto complexo facilitando o seu controle e gerenciamento. A adoção de subprojetos 

também auxilia na distribuição e gestão de responsabilidades. 

Xavier (5, 2009) define programa como “Um grupo de projetos gerenciados 

de forma coordenada, visando obter benefícios difíceis de ser obtidos quando geren-

ciados isoladamente. ”. Em resumo, programa é o conjunto de projetos que trabalham 

com sinergia e de forma articulada buscando um objetivo comum. 
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O portfólio é o conjunto de projetos, subprojetos e programas alinhado aos 

objetivos estratégicos. Os projetos ou programas de um portfólio não precisam, ne-

cessariamente, utilizar os mesmos recursos ou possuir escopo similares. O que é de-

terminante na construção do portfólio é seu objetivo estratégico. 

A Figura 3 representa o relacionamento entre projetos, programas e o port-

fólio 

 

Figura 3 - Relacionamento entre projetos, programas e o portfólio 

3.3 Partes interessadas – os Stakeholders 

Os Stakeholders são pessoas ou organizações que podem ser afetadas, 

direta ou indiretamente, pelo projeto empreendido. Eles podem ser afetados de forma 

positiva ou negativa. As partes interessadas também podem desempenhar grande in-

fluência sobre um projeto. São exemplos de Stakeholders: 

• Acionistas 

• Colaboradores da empresa 
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• Fornecedores 

• Sindicatos 

• Concorrentes 

• Comunidade 

3.4 O patrocinador (Sponsor) 

O patrocinador é uma parte interessada (Stakeholder) do projeto. Diferente 

do que o termo sugere, o patrocinador não é apenas quem viabiliza financeiramente 

o projeto, ele é o principal decisor do projeto e também possui a responsabilidade de 

promover o projeto desde sua concepção até o encerramento. As atividades do patro-

cinador são diversas e dependem do projeto. Abaixo são listados exemplos de atribui-

ções do patrocinador do projeto: 

• Autorizar mudanças de escopo 

• Definir o cancelamento de um projeto de alto risco 

• Manter o projeto alinhado com as estratégias da organização 

• Auxiliar na definição de prioridades e recursos 

• Atuar na resolução de conflitos 

• Prover coaching e mentoring aos gerentes de projeto 

3.5 Equipe do projeto 

A equipe do projeto é definida como o grupo que desempenha o trabalho 

do projeto. Além do gerente do projeto, essa equipe é formada por indivíduos de di-

versos grupos e especialidades. A organização deste grupo difere muito a depender 

do escopo e recursos disponíveis do projeto. 

Ainda faz parte da equipe de projeto, o grupo de gerenciamento do projeto, 

que é responsável pela elaboração e atualização das atividades de gestão do projeto 

como: criação do termo de abertura do projeto, criação e atualização do cronograma, 
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criação do status report, mapeamento dos riscos, preparação do plano de comunica-

ção, etc. 

3.6 PMO – Project Management Office 

O PMBOK [4, 2013] caracteriza o PMO (em português Escritório de Geren-

ciamento de Projetos – EGP) como “uma estrutura organizacional que padroniza os 

processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de 

recursos, ferramentas e técnicas. “. É a área da organização responsável pelos con-

troles, modelos, comunicação e governança dos projetos.  

Nas organizações existem diversos tipos de estruturas de PMO (função de 

apoio, função de controle e função de gerenciamento) que variam dependendo do 

nível de controle e influência que possuam sobre os projetos da organização. A Figura 

4 detalha essas estruturas e suas características. 

 

 

Figura 4 - Estruturas de PMO [1, p. 20] 
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3.7 Tipos de organizações 

Um dos principais influenciadores dos projetos é a estrutura organizacional 

de uma empresa. Estrutura organizacional é a forma como a empresa ordena as suas 

responsabilidades, autoridades, comunicações e atividades.  

Os principais tipos de estruturas organizacionais são a funcional, matricial 

fraca, matricial balanceada, matricial forte e projetizada. A Tabela 1 mostra um resumo 

comparativo das características dessas estruturas. As subseções seguintes detalham 

essas estruturas. 

 

Tabela 2 - Resumo comparativo das estruturas organizacionais [6, p.15] 

 
Funcional 

Matriz 
Projetizada 

 Fraca Balanceada Forte 

Autoridade do 

Gerente de Pro-

jetos 

Nenhuma Limitada Moderada Alta Total 

Dedicação do 

Gerente de Pro-

jetos 

Baixa Até 30% Até 75% 
Até  

100% 
Total 

Alocação da 

equipe 
Baixa 

Parte do 

tempo 

Parte do 

tempo 
Total Total 

Controle do orça-

mento do projeto 

Gerente 

funcional 

Gerente 

funcional 
Misto 

Gerente 

de projeto 

Gerente de 

projeto 

3.7.1 Estrutura funcional 

Conforme mostrada na Figura 5, na estrutura funcional os funcionários pos-

suem gestores claros e bem definidos. A empresa é departamentalizada com suas 

áreas divididas por especialidades (administrativo, marketing, TI etc.). Os colaborado-

res compartilham seu tempo entre as demandas do projeto e suas atividades de rotina. 
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Figura 5 - Estrutura funcional [4, p. 22] 

3.7.2 Estrutura matricial fraca 

A estrutura matricial fraca conserva as características da funcional com a 

particularidade que nesse sistema o gerente de projetos atua como um facilitador ou 

coordenador de projetos. Sua principal função nessa estrutura é de auxiliar a equipe 

e coordenar as comunicações do projeto. Este profissional atua em tempo parcial na 

coordenação do projeto, sob a hierarquia do gerente funcional. A Figura 6 ilustra como 

é organizada a estrutura matricial fraca. 
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Figura 6 - Estrutura matricial fraca [4, p. 23] 

3.7.3 Estrutura matricial balanceada 

Na estrutura matricial balanceada, mostrada na Figura 7, a empresa aloca 

um gerente de projetos exclusivo e com maior nível de autoridade do que na matricial 

fraca. Este gerente não possui autoridade total sobre o projeto e compartilha a gestão 

com o gerente funcional. 
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Figura 7 - Estrutura matricial balanceada [4, p. 24] 

3.7.4 Estrutura matricial forte 

Já a estrutura matricial forte possui gerentes dedicados e autoridade sobre 

os membros do projeto. Também possuem equipe específica de gerenciamento de 

projetos, como mostrado na Figura 8.  

 

 

Figura 8 - Estrutura matricial balanceada [4, p. 24] 
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3.7.5 Estrutura projetizada 

Na estrutura projetizada, ilustrada na Figura 9, a empresa é organizada por 

projetos. As equipes são organizadas por projetos e o gerente de projetos possui total 

autoridade sobre a equipe e autonomia. 

 

 

Figura 9 - Figura 9 - Estrutura projetizada [4, p. 25] 

3.8 Ciclo de vida do projeto 

O ciclo de vida do projeto é o grupo de fases em que o projeto se organiza 

de seu início até o encerramento. As fases consistem em um conjunto de atividades 

organizadas de maneira lógica e relacionadas entre si que culminam em entregas, 

parciais ou gerais. As fases do ciclo de vida do projeto são definidas de acordo com o 

objetivo do projeto, padrões organizacionais, setor da empresa ou tecnologia empre-

gada no projeto. É definido frequentemente uma estrutura genérica para o ciclo de 

vida do projeto. Essa estrutura é composta pelas as fases: 

• Início do projeto 

• Organização e preparação 
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• Execução do trabalho do projeto  

• Encerramento do projeto 

A Figura 10 mostra um gráfico que relaciona o nível de custos e pessoal com o 

tempo para cada fase da estrutura genérica do ciclo de vida de projeto. 

 

 

Figura 10 - Relação de custo e pessoal na estrutura genérica do ciclo de vida de projeto [4, p. 39] 

3.9 O projeto de desenvolvimento de software 

O projeto de desenvolvimento de software consiste no grupo de ações e 

atividades que resultam a criação de um software. Os objetivos do projeto de desen-

volvimento de software são analisar a necessidade do cliente, traduzir essa necessi-

dade em requisitos claros para a equipe do projeto, testar as funcionalidades propos-

tas na especificação e entregar um sistema adequado às necessidades iniciais do 

solicitante. 
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3.10 Conclusão 

Os conceitos apresentados nesta seção constituem os fundamentos bási-

cos para projetos de qualquer área ou natureza, incluindo projetos de desenvolvi-

mento de softwares. Para alcançar uma boa gestão de projetos de desenvolvimento 

de softwares é necessário que a equipe de gerenciamento de projetos possua pleno 

conhecimento e clareza sobre essas definições. 
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4 PMBOK: processos de gerenciamento de projetos 

O PMBOK apresenta um conjunto de processos que buscam auxiliar o GP 

no gerenciamento de projetos. Esses processos possuem ampla aplicação para pro-

jetos de diversos setores. Os processos são agrupados em categorias chamadas de 

grupo de processos. As seções seguintes detalham as características de cada pro-

cesso desses grupos de acordo com as especificações do PMBOK (4, 2013). 

4.1 Características gerais 

Um processo é definido como um trabalho recorrente com o objetivo de 

produzir um produto, serviço ou resultado. Cada processo é composto por entradas 

(ou insumos), ferramenta e técnicas, e saídas (resultado), como ilustrado na Figura 

11. 

 

 

Figura 11 - Composição de um processo  

 

O PMBOK descreve 47 processos de gerenciamento de projeto que são 

responsáveis por garantir o escopo, organização e conclusão do projeto. 
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4.2 Áreas de processo 

Os 47 processos de gerenciamento de projetos são agrupados em 5 cate-

gorias chamados de grupos de processos. Os grupos de processos são: 

• Iniciação 

• Planejamento 

• Execução 

• Monitoramento e controle 

• Encerramento 

Apesar de possuírem características específicas e aplicações diferentes, 

os grupos de processos apresentam tarefas sobrepostas e interagem entre si a partir 

de suas entradas e saídas. A Figura 12 mostra a integração entre os grupos de pro-

cessos. 

 

 

Figura 12 - Integração entre os grupos de processos [4, p.50] 

As seções seguintes descreverão os processos de cada grupo de proces-

sos. 
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4.3 Iniciação 

O grupo de processos de iniciação possuem como principal objetivo definir 

um novo projeto ou nova fase de um projeto auxiliando as partes interessadas a avaliar 

a viabilidades dos mesmos e garantir a aprovação ou não para iniciar o projeto ou 

fase. Os processos do grupo de iniciação são: 

• Desenvolver o termo de abertura do projeto 

• Identificar as partes interessadas 

4.3.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto 

O processo de desenvolver o termo de abertura do projeto consiste no de-

senvolvimento do documento que formaliza o início das atividades do projeto e ga-

rante ao GP autoridade necessária para o gerenciamento do projeto.  

A partir das entradas do processo (especificação do trabalho, business 

case, fatores ambientais da empresa, etc.) e utilizando técnicas de facilitação e opini-

ões especializadas é possível concluir o documento que formaliza o início das ativida-

des do projeto, o Termo de Abertura do Projeto - TAP. A Figura 13 detalha o fluxo do 

processo com as entradas, ferramentas e técnicas, e saída do processo (TAP). 

 

 

 

Figura 13 - Desenvolver o termo de abertura do projeto: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, 

p.66] 
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4.3.2 Identificar as partes interessadas 

No processo de identificar as partes interessadas é que o GP identifica as 

pessoas ou organização que podem afetar ou serem afetadas pelo projeto. Também 

tem o objetivo de analisar e registrar informações sobre os interesses, nível de enga-

jamento, interdependência, influência e o potencial impacto dessas partes no sucesso 

do projeto.  

Por meio de reuniões e análise das partes interessadas, o gerente de pro-

jetos produz o documento de Registro das Partes Interessadas. Este documento pos-

sui os detalhes e classificação das partes interessadas do projeto. Esse documento é 

revisado e atualizado durante o ciclo de vida do projeto, surgindo a necessidade. A 

Figura 14 detalha as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 

 

 

 

Figura 14 - Identificar as partes interessadas: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.393] 

4.4 Planejamento 

O grupo de processos de planejamento tem o objetivo de aprimorar o pla-

nejamento realizado na iniciação com maior nível de detalhes e informações. Os pro-

cessos de planejamento definirão o escopo, objetivos e organização das ações ne-

cessário ao projeto. Os processos do grupo de planejamento são: 

• Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 

• Planejar o gerenciamento do escopo 
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• Coletar os requisitos 

• Definir o escopo 

• Criar a estrutura analítica do projeto (EAP) 

• Planejar o gerenciamento do cronograma 

• Definir as atividades 

• Sequenciar as atividades 

• Estimar os recursos das atividades 

• Estimar as durações das atividades 

• Desenvolver o cronograma 

• Planejar o gerenciamento dos custos 

• Estimar os custos 

• Determinar o orçamento 

• Planejar o gerenciamento da qualidade 

• Planejar o gerenciamento dos recursos humanos 

• Planejar o gerenciamento das comunicações 

• Planejar o gerenciamento dos riscos 

• Identificar os riscos 

• Realizar a análise qualitativa dos riscos 

• Realizar a análise quantitativa dos riscos 

• Planejar as respostas aos riscos 

• Planejar o gerenciamento das aquisições 

• Planejar o gerenciamento das partes interessadas 

4.4.1 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 

O processo de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto é respon-

sável pela documentação das atividades necessárias para a definição, preparação e 

coordenação de todos planos auxiliares.  

O documento gerado por esse processo é o Plano de Gerenciamento do 

Projeto, que define a base de trabalho do projeto. Em resumo, este documento detalha 
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a maneira que o projeto será executado, monitorado e controlado. Para produzir este 

documento, o gerente do projeto se baseia em informações relativas a fatores ambi-

entais da empresa que podem interferir no desenvolvimento do plano de gerencia-

mento do projeto. Alguns desses fatores são: padrões governamentais, cultura orga-

nizacional, infraestrutura e instalações etc.  

Na construção do documento, o gerente também utiliza opiniões especiali-

zadas, as quais são contribuições recebidas por pessoas ou grupos que possuem 

competência e experiência nas atividades necessárias do processo atual do projeto. 

 Além disso, o gerente de projetos também adota técnicas de facilitação 

que auxiliam as equipes na definição unificada sobre o gerenciamento do projeto. A 

Figura 15 detalha as entradas, ferramentas e técnicas, e saída do processo. 

 

 

 

Figura 15 - Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto: entradas, ferramentas e técnicas, e sa-

ídas [4, p.72] 

4.4.2 Planejar o gerenciamento do escopo 

Planejar o gerenciamento do escopo é o processo responsável pela criação 

dos documentos que detalham como o escopo do projeto será definido, validado e 

controlado.  

Analisando o plano de gerenciamento do projeto, o termo de abertura do 

projeto e o ambienta da organização, o gerente de projetos organiza reuniões e utiliza 
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de opiniões especializadas para gerar o plano de gerenciamento do escopo e o plano 

de gerenciamento dos requisitos.  

O plano de gerenciamento do escopo e o plano de gerenciamento de re-

quisitos produzidos por este processo detalham, respectivamente, como será a reali-

zada a gestão do escopo e requisitos do projeto. A Figura 16 mostra as entradas, 

ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 

 

 

Figura 16 - Planejar o gerenciamento do escopo: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.107] 

4.4.3 Coletar os requisitos 

No processo de coletar os requisitos o gerente de projetos utiliza técnicas 

como organizar grupos de discussão, questionários de levantamento e pesquisas para 

determinar, documentar e gerenciar as necessidades das partes interessadas com a 

finalidade de alcançar os objetivos do projeto.  

O processo tem como produto o detalhamento e documentação de todos 

os requisitos do projeto e a matriz de rastreabilidade dos requisitos que relaciona os 

requisitos do produto de sua origem até as entregas. Os requisitos coletados servirão 

como base para criação da Estrutura Analítica do Projeto - EAP. Um requisito deve 

ser entendido como uma função, funcionalidade, necessidade ou exigência do produto 

ou serviço objeto do projeto. A Figura 17 detalha as entradas, ferramentas e técnicas, 

e saídas do processo. 
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Figura 17 - Coletar os requisitos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.111] 

4.4.4 Definir o escopo 

O processo de definir o escopo é o responsável pela elaboração de uma 

descrição detalhada do projeto e seu produto ou serviço. Com esse processo, o ge-

rente de projetos determina os limites do projeto analisando o produto e documentos 

do projeto como o TAP, plano de gerenciamento do escopo e a documentação dos 

requisitos.  

Esse processo tem como saídas a declaração do escopo do projeto, que 

descreve todo escopo do projeto e suas principais entregas e premissas, e a atualiza-

ção de documentos do projeto como o registro das partes interessadas, a documen-

tação de requisitos e a matriz de rastreabilidade dos requisitos. A Figura 18 detalha 

as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 
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Figura 18 - Definir escopo: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.120] 

4.4.5 Criar a estrutura analítica do projeto (EAP) 

Criar a EAP é o processo de subdividir os produtos e trabalho do projeto 

em partes menores facilitando o gerenciamento. A EAP facilita o entendimento dos 

produtos do projeto por meio de uma visão estruturada das entregas.  

Analisando a documentação do escopo e requisitos do projeto, o gerente 

de projetos realiza a decomposição do escopo e entregas do projeto em partes me-

nores. Concluída a decomposição, é criada a linha de base do escopo, que é com-

posta pela especificação do escopo do projeto, a EAP e o dicionário da EAP. Também 

são atualizados documentos do projeto como a documentação de requisitos. A Figura 

19 ilustra as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 

 

 

Figura 19 - Criar a EAP: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.125] 
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4.4.6 Planejar o gerenciamento do cronograma 

Planejar o gerenciamento do cronograma é o processo responsável por es-

tabelecer políticas, procedimentos e documentação para planejar, desenvolver, ge-

renciar, executar e controlar o cronograma do projeto.  

A saída deste processo é o plano de gerenciamento do cronograma. Este 

documento determina, entre outras informações, a metodologia ou ferramenta de cro-

nograma que será utilizada no projeto, as unidades de medida para cada recurso do 

projeto (horas, dias, metros, litros, quilômetros, etc.), a manutenção do modelo de 

atualização do progresso do cronograma durante o projeto.  

Além de reuniões e opiniões especializadas, o gerente de projeto utiliza de 

técnicas analíticas para a construção desse documento. Um exemplo de técnica ana-

lítica empregada é o planejamento em ondas sucessivas. Essa técnica consiste em 

planejar e detalhar os trabalhos que serão executados em curto prazo, deixando o 

planejamento de itens de maior incerteza para o futuro. A Figura 20 detalha as entra-

das, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 

 

 

Figura 20 - Planejar o gerenciamento do cronograma: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, 

p.145] 
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4.4.7 Definir as atividades 

Definir as atividades é o processo de identificar e documentar as ações 

necessárias para gerar as entregas previstas no projeto.  

Analisando documentos do projeto, o gerente de projetos realiza a decom-

posição de cada pacote de trabalho do projeto em atividades menores facilitando o 

gerenciamento. O processo produz a lista de atividades do projeto com todas as tare-

fas do cronograma detalhadas, os atributos dessas atividades e a lista de marcos, que 

são eventos relevantes no projeto como entregas parciais, finalização de etapas etc. 

A Figura 21 ilustra as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 

 

 

Figura 21 - Definir as atividades: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.149] 

4.4.8 Sequenciar as atividades 

O objetivo do processo de sequenciar as atividades do projeto é designar 

uma sequência lógica para as atividades do projeto e documentar o relacionamento 

entre as mesmas. Este processo determina a sequência do trabalho aumentando a 

eficiência do projeto.  

Analisando o plano de gerenciamento do cronograma definido no processo 

de planejar as atividades do projeto e a lista de atividade e seus atributos detalhados 

no processo definir as atividades, o gerente de projetos determina o sequenciamento 

e relacionamento entre as atividades do projeto utilizando o método do diagrama de 
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precedência (MDP). Essa técnica é utilizada para representar graficamente todas ati-

vidades do projeto com as respectivas dependências. A Figura 22 detalha as entradas, 

ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 

 

 

Figura 22 - Sequenciar as atividades: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.153] 

4.4.9 Estimar os recursos das atividades 

Estimar os recursos das atividades é o processo que avalia os recursos 

fundamentais para a realização de cada atividade do projeto indicando o tipo e quan-

tidade de material, pessoas, equipamentos e suprimentos.  

Com base no plano de gerenciamento do cronograma, da lista de ativida-

des e seus atributos, o gerente de projetos define os requisitos de recursos das ativi-

dades. Isto produz um documento que identifica os recursos necessários para cada 

atividade do projeto.  

Também é produto deste processo, a Estrutura Analítica dos Recursos, 

uma estrutura hierárquica dos recursos classificadas por categoria e tipo. A Figura 23 

detalha as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 
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Figura 23 - Estimar os recursos das atividades: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.161] 

4.4.10 Estimar as durações das atividades 

O processo de estimar as durações das atividades é responsável por esti-

mar o esforço de tempo necessário para concluir as atividades com os recursos defi-

nidos.  

O gerente de projetos estudando os produtos dos processos Planejar o Ge-

renciamento do Cronograma, Definir as Atividades e Estimar os Recursos das Ativi-

dades, utiliza diferentes técnicas para definir a estimativa de duração das atividades 

do projeto. Um exemplo de técnica é utilizar a estimativa paramétrica. Essa técnica de 

estimativa consiste na utilização de um algoritmo para calcular o custo e duração das 

atividades comparando com dados históricos e outras variáveis. A Figura 24 detalha 

as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 
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Figura 24 - Estimar as durações das atividades: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.166] 

4.4.11 Desenvolver o cronograma 

Desenvolver o cronograma é o processo de avaliar as sequencias de ativi-

dades, suas durações, seus requerimentos de recursos e restrições com a finalidade 

de criar o cronograma do projeto determinando a data de início e término de cada 

atividade.  

Neste processo, o gerente de projetos desenvolve o cronograma do projeto 

analisando diversos documentos desenvolvidos na fase de planejamento e utilizando 

variadas ferramentas e técnica para esta finalidade. Um exemplo de técnica utilizada 

neste processo é o método do caminho crítico. Está técnica consiste na análise dos 

diversos caminhos das atividades que o projeto pode seguir e identificar o caminho 

crítico do projeto como aquele mais longo, ou seja, o caminho com menor margem de 

adequações do cronograma. A Figura 25 detalha as entradas, ferramentas e técnicas, 

e saídas do processo. 
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Figura 25 - Desenvolver o cronograma: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.173] 

4.4.12 Planejar o gerenciamento dos custos 

O processo de planejar o gerenciamento dos custos estabelece as políti-

cas, procedimentos e documentação para o planejamento, gerenciamento, execução 

e controle dos custos do projeto.  

O produto do processo é o plano de gerenciamento dos custos, que des-

creve a forma que os custos deverão ser planejados e controlados. Para concluir este 

documento, o gerente do projeto analisa o plano de gerenciamento do projeto, o TAP, 

fatores ambientas e ativos de processos da empresa promovendo reuniões, utilizando 

opiniões especializadas e técnicas analíticas. A Figura 26 ilustra as entradas, ferra-

mentas e técnicas, e saídas do processo. 
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Figura 26 - Planejar o gerenciamento dos custos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, 

p.195] 

4.4.13 Estimar os custos 

O processo de estimar os custos desenvolve a estimativa de custos dos 

recursos necessários para executar cada atividade do projeto.  

A estimativa de custos das atividades e a base das estimativas são defini-

dos por este processo a partir do plano de gerenciamento dos custos, do plano de 

gerenciamento dos recursos humanos, cronograma do projeto e outras entradas. Uma 

das técnicas utilizadas neste processo é a estimativa análoga. Essa técnica utiliza 

variáveis de projetos anteriores semelhantes e utiliza como base para estimar os cus-

tos do projeto atual. A Figura 27 ilustra as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

do processo. 
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Figura 27 - Estimar os custos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.200] 

4.4.14 Determinar o orçamento 

Determinar o orçamento é o processo que reúne os custos estimados das ativi-

dades a fim de determinar uma linha de base dos custos. 

A linha de base dos custos criada por este processo é o orçamento aprovado do 

projeto. Essa base é encontrada com a soma de todos orçamentos aprovados para 

as atividades definidas no cronograma. Diversas técnicas são utilizadas para determi-

nar a linha base dos custos. Um exemplo de técnica utilizada é a análise de relações 

históricas, que é o uso de parâmetros no desenvolvimento de recursos matemáticos 

que auxiliam na previsão de custo do projeto. A Figura 28 detalha as entradas, ferra-

mentas e técnicas, e saídas do processo. 
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Figura 28 - Determinar o orçamento: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.208] 

4.4.15 Planejar o gerenciamento da qualidade 

Planejar o gerenciamento da qualidade é o processo no qual são identifica-

dos e documentados todos os requisitos e padrões de qualidade importantes para o 

projeto e suas entregas. Esse processo fornece a orientação base da gestão da qua-

lidade durante todo ciclo de vida do projeto. 

O principal produto deste processo é o plano de gerenciamento da quali-

dade. Este documento identifica os indicadores de qualidades necessário ao projeto 

e como alcançá-los. Uma técnica importante empregada neste processo é a análise 

custo-benefício. Essa técnica consiste na análise do custo de cada atividade de qua-

lidade e na comparação com o benefício resultante. A Figura 29 detalha as entradas, 

ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 
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Figura 29 - Planejar o gerenciamento da qualidade: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, 

p.232] 

4.4.16 Planejar o gerenciamento dos recursos humanos 

Planejar o gerenciamento dos recursos humanos é o processo de levanta-

mento das funções, responsabilidades, competências necessárias e relações hierár-

quicas da equipe do projeto.  

O gerente de projetos, analisando documentos como o plano de gerencia-

mento do projeto e os requisitos de recursos das atividades, determina o plano de 

gerenciamento dos recursos humanos. O objetivo desse plano é de orientação sobre 

a gestão dos recursos humanos no projeto. Para concluir este plano é necessário a 

construção de organogramas, descrições de cargos e funções e outras técnicas. A 

Figura 30 ilustra as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 

 

Figura 30 - Planejar o gerenciamento dos recursos humanos: entradas, ferramentas e técnicas, e saí-

das [4, p.258] 
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4.4.17 Planejar o gerenciamento das comunicações 

Planejar o gerenciamento das comunicações é o processo responsável por 

determinar um tratamento adequado da comunicação do projeto e de um plano de 

comunicação do projeto, segundo as necessidades de informação e requerimentos 

das partes interessadas.  

O plano de gerenciamento das comunicações gerado por este processo 

determina a gestão da comunicação do projeto. Alguns exemplos de informações exis-

tentes no plano são os requisitos de comunicação das partes interessadas, motivo da 

distribuição das informações, pessoa responsável por comunicar as informações etc. 

Para concluir o plano, o gerente de projetos deve analisar os requisitos das comuni-

cações, as tecnologias disponíveis para comunicações, entre outros. A Figura 31 de-

talha as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 

 

Figura 31 - Planejar o gerenciamento das comunicações: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

[4, p.289] 

4.4.18 Planejar o gerenciamento dos riscos 

Planejar o gerenciamento dos riscos é o processo que define como condu-

zir as atividades de gerenciamento de riscos do projeto.  

O gerente de projetos, analisando documentos de planejamentos de projeto 

como o TAP e o registro das partes interessadas, descreve através de técnicas analí-
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ticas e opiniões especializadas, o plano de gerenciamento dos riscos. Este plano de-

talha a estrutura das atividades de gerenciamento de risco, compilando informações 

como a metodologia de gerenciamento de riscos, papeis e responsabilidades, prazos 

para os processos de gestão de riscos etc. A Figura 32 detalha as entradas, ferramen-

tas e técnicas, e saídas do processo. 

 

 

Figura 32 - Planejar o gerenciamento dos riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.313] 

4.4.19 Identificar os riscos 

O processo de identificar os riscos é o levantamento de todos os riscos que 

podem afetar o projeto e registrar suas características.  

O resultado deste processo é o registro dos riscos. Esse documento traz o 

resultado da análise dos riscos do projeto e as contramedidas para os mesmos. Para 

resultar nesse documento, a equipe do projeto analisa diversos documentos de pla-

nejamento do projeto utilizando técnicas de análise de riscos. As técnicas de criação 

e análise de diagramas de causa e efeito é um exemplo empregado neste processo. 

Essa técnica consiste na realização de reuniões de brainstorming com objetivo de 

levantar as causas que originam um problema. A Figura 32 ilustra as entradas, ferra-

mentas e técnicas, e saídas do processo. 
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Figura 33 - Identificar os riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.319] 

4.4.20 Realizar a análise qualitativa dos riscos 

Realizar a análise qualitativa dos riscos é o processo de determinar a prio-

ridade dos riscos para análise ou ação adicional, avaliando sua probabilidade de ocor-

rência e impacto no projeto. 

Analisando documentos referentes aos riscos do projeto e o escopo do 

mesmo, o gerente utiliza técnicas de avaliação de probabilidade e impacto para atua-

lizar o registro dos riscos. Um exemplo de técnica de avaliação de probabilidade de 

risco é a avaliação de qualidade dos dados sobre riscos. Essa técnica avalia o nível 

que os dados de riscos são relevantes para a gestão do projeto. A Figura 33 ilustra as 

entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 
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Figura 34 - Realizar a análise qualitativa dos riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, 

p.338] 

4.4.21 Realizar a análise quantitativa dos riscos 

Realizar a análise quantitativa dos riscos é o processo responsável por ana-

lisar numericamente o efeito dos riscos levantados nos objetivos gerais do projeto.  

Neste processo, o gerente de projetos analisa documentos de riscos, como 

o plano de gerenciamento de riscos e o plano de gerenciamento dos custos e utiliza 

técnicas de análise quantitativa de riscos para atualizar documentos do projeto. As 

técnicas de modelagem e análise quantitativa dos dados são utilizadas para concluir 

este processo. Um exemplo de técnica de modelagem e análise quantitativa dos da-

dos é a análise de sensibilidade. Essa técnica auxilia a identificar os riscos que pos-

suem maior impacto potencial ao projeto. A Figura 35 detalha as entradas, ferramen-

tas e técnicas, e saídas do processo. 
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Figura 35 - Realizar a análise quantitativa dos riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, 

p.334] 

4.4.22 Planejar as respostas aos riscos 

O processo de planejar as respostas aos riscos tem o objetivo de criar op-

ções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir ameaças ao projeto.  

O gerente de projetos, analisando o plano de gerenciamento dos riscos e o 

registro dos riscos, utiliza estratégias para definir respostas e medidas para cada risco. 

Um exemplo de estratégias utilizadas neste processo é a de resposta de contingência. 

Essa estratégia define um plano de respostas que somente serão executadas em de-

terminadas condições que alertem sobre o progresso do projeto. A Figura 36 detalha 

as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 

 

Figura 36 - Planejar as respostas aos riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.342] 
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4.4.23 Planejar o gerenciamento das aquisições 

O processo de planejar o gerenciamento das aquisições tem o objetivo de 

documentar as opções de compras do projeto. O processo especificará a abordagem 

e fornecedores em potencial.  

O principal produto deste processo é o plano de gerenciamento das aquisi-

ções. Esse plano descreve a forma que a equipe de projeto deverá gerir as aquisições 

de produtos e serviços fora da organização. Uma técnica abordada neste processo é 

a análise de fazer ou comprar. Essa análise determina se um trabalho específico de-

verá ser realizado pela equipe do projeto ou ser comprado por fornecedores externos. 

A Figura 37 ilustra as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 

 

 

Figura 37 - Planejar o gerenciamento das aquisições: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, 

p.358] 
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4.4.24 Planejar o gerenciamento das partes interessadas 

Planejar o gerenciamento das partes interessadas é o processo que cria 

estratégias para o gerenciamento das partes interessadas, gerando ações de engaja-

mento e comunicação.  

A saída deste processo é o plano de gerenciamento das partes interessa-

das. Neste plano, são detalhadas as estratégias de gestão necessárias para o enga-

jamento eficiente das partes interessadas. Algumas das principais estratégias geradas 

neste processo são o levantamento do impacto das mudanças nas partes interessa-

das, a motivação de distribuição de determinada informação, o impacto esperado e o 

intervalo e frequência para a distribuição das informações. A Figura 38 ilustra as en-

tradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 

 

 

Figura 38 - Planejar o gerenciamento das partes interessadas: entradas, ferramentas e técnicas, e 

saídas [4, p.399] 

4.5 Execução 

Os processos responsáveis por executar o que foi planejado no plano de 

gerenciamento de projeto com objetivo de cumprir as especificações do projeto fazem 

parte do grupo de processos de execução. Os processos do grupo de execução são: 

• Orientar e gerenciar o trabalho do projeto 

• Realizar a garantia da qualidade 
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• Mobilizar a equipe do projeto 

• Desenvolver a equipe do projeto 

• Gerenciar a equipe do projeto 

• Gerenciar as comunicações 

• Conduzir as aquisições 

• Gerenciar o engajamento das partes interessadas 

4.5.1 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto 

Orientar e gerenciar o trabalho do projeto é o processo responsável por 

garantir que as atividades definidas no escopo do projeto na etapa de planejamento 

sejam de fato implementadas pelos executores do projeto.  

Para este fim, o gerente de projetos utiliza principalmente o plano de ge-

renciamento do projeto e emprega sistemas de informações de gerenciamento de pro-

jeto para realizar as entregas do projeto. Além disso, o gerente gera informações que 

representam o desempenho da equipe na execução das tarefas estipuladas para cada 

um. Ele também deve orientar a equipe nas solicitações de alterações que podem ser 

requisitadas pelas partes interessadas e assim atualizar as documentações do projeto 

necessárias.  

O sistema de gerenciamento de projetos possui ferramentas que auxiliam 

no controle de agendas, coleto e distribuição de informações, geração de indicadores 

de projeto etc. A Figura 39 ilustra as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do 

processo. 
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Figura 39 - Orientar e gerenciar o trabalho do projeto: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, 

p.79] 

4.5.2 Realizar a garantia da qualidade 

O processo de realizar a garantir da qualidade tem o objetivo de auditar os 

requisitos de qualidade e os resultados das medidas de controle da qualidade garan-

tindo os padrões de qualidade e definições operacionais recomendadas.   

Este processo possui como saídas principais as atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto e em documentos do projeto como relatórios de auditoria 

de qualidade, plano de treinamento e documentação dos processos. O gerente de 

projeto utiliza ferramentas de gerenciamento e controle da qualidade para concluir os 

produtos deste processo.  

Um exemplo de ferramenta de gerenciamento e controle de qualidade é a 

matriz de priorização. Essa ferramenta tem como objetivo identificar os principais itens 

e opções que deverão ser priorizadas. Para definir a classificação de priorização são 

definidos critérios matemáticos para obter um resultado final com todas as opções. A 

Figura 40 detalha as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 
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Figura 40 - Realizar a garantia da qualidade: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.243] 

4.5.3 Mobilizar a equipe do projeto 

Mobilizar a equipe do projeto é o processo pelo qual se garante a disponi-

bilidade e obtenção dos recursos humanos necessários para a conclusão das ativida-

des do projeto. 

O produto principal deste processo é a designação do pessoal do projeto. 

Essa designação garante que a equipe necessária para realizar o trabalho do projeto 

esteja disponível para exercer as atividades atribuídas. Além disso, a diretoria do pro-

jeto, organogramas e cronogramas podem fazer parte deste processo.  

Para realizar a designação dos recursos, o gerente do projeto toma como 

base o plano de gerenciamento dos recursos humanos e analisa fatores ambientais e 

ativos de processos da organização. Ele também utiliza técnicas de negociação para 

garantir os recursos humanos com a competência necessária às atividades do projeto, 

realizar contratação de pessoal quando a empresa executora não fornecer os recursos 

humanos necessários ao projeto. A Figura 41 detalha as entradas, ferramentas e téc-

nicas, e saídas do processo. 
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Figura 41 – Mobilizar a equipe do projeto: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.267] 

4.5.4 Desenvolver a equipe do projeto 

Desenvolver a equipe do projeto é o processo que tem como objetivo de-

senvolver as habilidades dos membros da equipe do projeto e tornar a comunicação 

entre eles mais eficaz a fim de aumentar o desempenho no andamento do projeto. 

O desenvolvimento da equipe se dá por meio de treinamentos, atividades 

de grupo e regras básicas sobre o comportamento esperado da equipe do projeto. 

Outra técnica importante de desenvolvimento é o agrupamento. Esta técnica consiste 

em reunir membros do projeto em um mesmo local físico com objetivo de aprimorar o 

trabalho em equipe. O principal produto deste processo são as avaliações do desem-

penho, formais ou informais, da equipe. A Figura 42 detalha as entradas, ferramentas 

e técnicas, e saídas do processo. 

 

 

Figura 42 - Desenvolver a equipe do projeto: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.273] 
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4.5.5 Gerenciar a equipe do projeto 

O processo de gerenciar a equipe do projeto tem o objetivo acompanhar o 

desempenho da equipe, fornecendo os feedbacks necessários, resolvendo problemas 

e realizando a gestão da mudança para otimização do desempenho do projeto. 

Esse processo utiliza diversas técnicas de gestão de pessoas para estimu-

lar e controlar o trabalho da equipe projetos. Um exemplo de técnica utilizada é o 

gerenciamento de conflitos. Com ambientes empresariais mais competitivo, conflitos 

são inevitáveis em projetos. Um gerente de projetos bem preparado deve reconhecer 

rapidamente esses conflitos e criar estratégias para reduzir as resistências, resultando 

assim em maior produtividade e melhor relacionamento interpessoal da equipe. A Fi-

gura 43 detalha as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 

 

 

Figura 43 - Gerenciar a equipe do projeto: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.279] 

4.5.6 Gerenciar as comunicações 

Gerenciar as comunicações é o processo de disponibilizar as informações 

necessárias para as partes interessadas do projeto, conforme o plano de gerencia-

mento das comunicações.  
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Neste processo, para realizar esta comunicação entre as partes interessa-

das, relatórios, status de entregas, progresso do cronograma são alguns dos docu-

mentos gerados para apresentar o andamento do projeto. O gerente de projeto pode 

utilizar tecnologias de comunicações para divulgação e controle do processo. A esco-

lha do método de comunicação também é importante para que estas informações so-

bre o andamento do projeto sejam difundidas e compreendidas por todas as partes 

interessadas. A Figura 44 ilustra as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do 

processo. 

 

 

Figura 44 - Gerenciar as comunicações: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.297] 

4.5.7 Conduzir as aquisições 

Conduzir as aquisições é o processo de recebimento de respostas, seleção 

e de fechamento de contrato com fornecedores.  

O gerente de projetos utiliza como entradas deste processo o plano de ge-

renciamento de aquisições e outros documentos de aquisição. Com isso, organiza 

reuniões com os fornecedores, utiliza técnicas de avaliação de propostas e estimati-

vas independentes para definir os fornecedores selecionados e os termos de condi-

ções de contrato. A Figura 45 ilustra as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do 

processo. 
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Figura 45 - Conduzir as aquisições: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.371] 

4.5.8 Gerenciar o engajamento das partes interessadas 

O processo de gerenciar o engajamento das partes interessadas é respon-

sável pela interação com as partes interessadas do projeto com objetivo de atender 

suas expectativas e resolver as questões conforme a demanda.  

Este processo possui como entrada o plano de gerenciamento das partes 

interessadas, o plano de gerenciamento das comunicações, o registro das mudanças 

e ativos de processos organizacionais. Por meio de métodos de comunicação e habi-

lidades interpessoais e de gerenciamento, o gerente de projetos produz o registro das 

questões, solicitações de mudanças atualizando os documentos necessários. A Fi-

gura 46 ilustra as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 
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Figura 46 - Gerenciar o engajamento das partes interessadas: entradas, ferramentas e técnicas, e sa-

ídas [4, p.404] 

4.6 Monitoramento e controle 

O grupo de processos de planejamento tem o objetivo de acompanhar, ana-

lisar e organizar toda a evolução e performance do projeto. Os processos de monito-

ramento e controle medirão o desempenho do projeto em períodos definidos ou em 

condições específicas, identificando possíveis variações no plano de gerenciamento 

do projeto. Os processos do grupo de monitoramento e controle são: 

• Monitorar e controlar o trabalho do projeto 

• Realizar o controle integrado de mudanças 

• Validar o escopo 

• Controlar o escopo 

• Controlar o cronograma 

• Controlar os custos 

• Controlar a qualidade 

• Controlar as comunicações 

• Controlar os riscos 

• Controlar as aquisições 

• Controlar o engajamento das partes interessadas 
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4.6.1 Monitorar e controlar o trabalho do projeto 

Monitorar e controlar o trabalho do projeto é o processo responsável por 

acompanhar, analisar e registrar o andamento do projeto a fim de verificar se a equipe 

está caminhando para os objetivos do projeto definidos no plano de gerenciamento do 

projeto. 

Neste processo, são utilizadas algumas técnicas e ferramentas, como sis-

tema de informações de gerenciamento de projetos e técnicas analíticas, para o mo-

nitoramento e controle do trabalho do projeto. A partir deste monitoramento do traba-

lho, podem surgir solicitações de mudanças, como expansão, ajuste ou redução do 

escopo do projeto. Os relatórios de desempenho do trabalho, que descreve as infor-

mações sobre o desempenho e progresso do trabalho, também são produtos deste 

processo. A Figura 47 ilustra as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do pro-

cesso. 

 

 

Figura 47 - Monitorar e controlar o trabalho do projeto: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, 

p.86] 

4.6.2 Realizar o controle integrado de mudanças 

O processo de realizar o controle integrado de mudanças é o processo de 

revisão, validação e a gestão de todas as solicitações de mudanças no âmbito das 
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entregas, ativos de processos organizacionais, documentos do projeto e no plano de 

gerenciamento do projeto.  

Por meio de reuniões e utilizando ferramentas de controle de mudanças, o 

gerente de projetos determinar as solicitações de mudanças aprovadas e realiza seu 

registro. Este processo também possui como produto, a atualização no plano de ge-

renciamento do projeto e de documentos do projeto. A Figura 48 detalha as entradas, 

ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 

 

 

Figura 48 - Realizar o controle integrado de mudanças: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, 

p.94] 

4.6.3 Validar o escopo 

Validar o escopo é o processo que formaliza a validação dos produtos do 

projeto.  

As entregas aceitas representam a principal saída deste processo. Esse 

produto determina formalmente a aprovação da entrega pelo cliente de acordo com 

os critérios de aceitação definidos. Para concluir as aceitações das entregas, são uti-

lizadas técnicas de inspeção, que incluem atividades de aferição e validação para 

concluir se o trabalho realizado está atendendo aos critérios de aceitação definidos. 

A Figura 49 detalha as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 
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Figura 49 - Validar o escopo: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.133] 

4.6.4 Controlar o escopo 

O processo de controlar o escopo monitora a evolução do escopo do pro-

jeto e seus produtos e gerencia as alterações na linha de base do escopo.  

Por meio da análise de variação, o gerente de projetos determina as infor-

mações sobre o desempenho do processo. A análise de variação é uma técnica utili-

zada para determinar as causas e identificar o gap entre a linha de base planejada 

para o projeto e o desempenho real alcançado. Também são produtos deste processo, 

solicitações de mudança e consequentemente atualizações devem ser feitas nas do-

cumentações necessárias do projeto. A Figura 50 detalha as entradas, ferramentas e 

técnicas, e saídas do processo. 

 

Figura 50 - Controlar o escopo: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.136] 
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4.6.5 Controlar o cronograma 

Controlar o cronograma é o processo de atualização da evolução do projeto 

e gerenciamento das mudanças na linha de base para satisfazer as expectativas das 

estimativas de esforço de tempo para as atividades definidas do projeto. 

Analisando principalmente a versão mais recente do cronograma do pro-

jeto, o gerente do projeto detalha neste processo as informações sobre o desempenho 

do trabalho e as previsões de cronograma. Com as previsões de cronograma, são 

realizadas estimativas de atividades futuras do projeto utilizando as informações de 

momento como base. Neste processo, também são realizadas solicitações de mudan-

ças, atualizações no plano de gerenciamento de projeto, de documentos do projeto e 

nos ativos de processos organizacionais.  

Um exemplo de técnica utilizada neste processo é a de desenvolvimento 

de modelos. Esta técnica se baseia na construção de modelos de análise de cenários 

que avaliam cenários prevendo seus efeitos. Ela também faz uso de simulações a fim 

de analisar diversas hipóteses das atividades do projeto utilizando cálculos de dura-

ções do projeto para prever cenários hipotéticos. A Figura 51 detalha as entradas, 

ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 

 

Figura 51 - Controlar o cronograma: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.185] 
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4.6.6 Controlar os custos 

Controlar os custos é o processo de acompanhamento do projeto para atu-

alizar seu orçamento e gerenciar as alterações na linha de base de custos.  

Este processo utiliza técnicas de controle de custos para realizar a previsão 

de custos e levantar informações sobre o desempenho de custos. Também represen-

tam saídas do processo, as solicitações de mudança e atualizações em documentos 

gerenciais do projeto. 

Um exemplo de técnica para o controle de custos é a utilização da métrica 

de índice de desempenho para término. Essa métrica calcula a projeção de custos 

que deve ser atingida para alcançar o orçamento estimado. A Figura 52 detalha as 

entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 

 

Figura 52 - Controlar os custos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.215] 

4.6.7 Controlar a qualidade 

Controlar a qualidade é o processo de acompanhar e documentar os resul-

tados do projeto para determinar se estão seguindo os padrões definidos de qualidade 

e, se necessário, recomendar as mudanças necessárias. 

Este processo produz, além de solicitações de mudanças e atualizações 

nos documentos do processo, medições de qualidade, alterações e entregas valida-

das. O processo utiliza as sete ferramentas básicas de qualidade. Um exemplo de 
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ferramenta é o fluxograma, que mostra graficamente a sequência de atividades e pon-

tos de decisão do processo. A Figura 53 detalha as entradas, ferramentas e técnicas, 

e saídas do processo. 

 

Figura 53 - Controlar a qualidade: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.248] 

4.6.8 Controlar as comunicações 

O processo de controlar as comunicações tem como objetivo monitorar as 

comunicações a fim de garantir que as informações trocadas entre a equipe do projeto 

e as partes interessadas do projeto estejam alinhadas durante todo o ciclo de vida do 

projeto. 

As informações sobre o desempenho do trabalho permitem dar detalhes do 

andamento do projeto às partes interessadas. Elas representam a principal saída 

deste processo. A Figura 54 ilustra as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do 

processo. 
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Figura 54 - Controlar as comunicações: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.303] 

4.6.9 Controlar os riscos 

Controlar os riscos é o processo de acompanhar os riscos identificados, 

implementar o plano de respostas aos riscos, monitorar os riscos residuais, identificar 

novos riscos e avaliar a eficácia do processo de riscos durante todo o projeto. A Figura 

55 ilustra as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 

 

 

Figura 55 - Controlar os riscos: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.349] 
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4.6.10 Controlar as aquisições 

Controlar as aquisições é o processo responsável por gerenciar as relações 

de aquisição, acompanhamento da performance dos contratos e fazer as mudanças 

e correções nos contratos conforme necessário. 

Neste processo, o gerente de projetos fornece informações sobre o desem-

penho das aquisições, que incluem status de cumprimento de contratos e acompa-

nhamento sobre entregas esperadas dos fornecedores. Para auxiliar no controle das 

aquisições, são utilizados sistemas de controle de mudanças no contrato. Estes siste-

mas fornecem a definição de como as aquisições podem ser alteradas. A Figura 56 

ilustra as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 

 

 

Figura 56 - Controlar as aquisições: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.379] 

4.6.11 Controlar o engajamento das partes interessadas 

Controlar o engajamento das partes interessadas é o processo de monitora 

o relacionamento das partes interessadas do projeto e de adaptar as estratégias para 

engajar as mesmas eliminando barreiras. 
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O gerente de processo utiliza neste processo sistemas de gerenciamento 

de informações que armazenam e distribuem informações sobre o progresso das ati-

vidades, os custos e desempenho do projeto. As saídas deste processo são as infor-

mações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudança e atualizações em 

documentos do projeto. A Figura 57 ilustra as entradas, ferramentas e técnicas, e sa-

ídas do processo. 

 

 

Figura 57 - Controlar o engajamento das partes interessadas: entradas, ferramentas e técnicas, e saí-

das [4, p.410] 

4.7 Encerramento 

O grupo de processos de encerramento consiste dos processos responsá-

veis pela formalização da conclusão das atividades do projeto ou fase.  Os processos 

do grupo de encerramento são: 

• Encerrar o projeto ou fase 

• Encerrar as aquisições 
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4.7.1 Encerrar o projeto ou fase 

Encerrar o projeto ou fase é o processo responsável por finalizar as ativi-

dades de todos os grupos de processos de gerenciamento de projeto, encerrando 

formalmente o projeto ou fase.  

Por meio de reuniões, opiniões especializadas e técnicas analíticas, o ge-

rente do projeto realiza a entrega do produto, serviço ou resultado final do projeto. 

Também são atualizados ativos de processos organizacionais como arquivos do pro-

jeto, documentos de encerramento do projeto ou fase, informações históricas e lições 

aprendidas. A Figura 58 ilustra as entradas, ferramentas e técnicas, e saídas do pro-

cesso. 

 

 

Figura 58 - Encerrar o projeto ou fase: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.100] 

4.7.2 Encerrar as aquisições 

Encerrar as aquisições é o processo de finalização de todas as aquisições 

efetivadas no projeto.  

Ao final deste processo, os fornecedores devem ser notificados formal-

mente sobre a conclusão do contrato. São realizadas auditorias e negociações das 

aquisições para garantir um acerto final de todas questões e possíveis conflitos e tam-

bém identificar acertos e erros para futuras aquisições. A Figura 59 ilustra as entradas, 

ferramentas e técnicas, e saídas do processo. 
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Figura 59 - Encerrar as aquisições: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas [4, p.386] 

4.8 Conclusão 

O PMBOK possui uma estrutura robusta de processos que suportam o ge-

renciamento de projetos. Esses processos abrangem todo o ciclo do projeto auxiliando 

o gerente de projetos com ferramentas, técnicas e boas práticas na gestão dos proje-

tos.  

Utilizando esses processos, a organização garante a padronização e docu-

mentação de todas as atividades, alterações, alinhamentos e produtos do projeto. 
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5 Scrum 

O Scrum é um framework que fornece uma estrutura básica para auxiliar a 

organização e gestão de projetos complexos. Sabbagh define Scrum como: 

 
(...) um framework Ágil, simples e leve, utilizado para a gestão do desenvol-
vimento de produtos complexos imersos em ambientes complexos. Scrum é 
embasado no empirismo e utiliza uma abordagem iterativa e incremental para 
entregar valor com frequência e, assim, reduzir os riscos do projeto. (7, p.17) 
 
 

Como premissa na definição do Scrum, as atividades necessárias para a 

conclusão de cada projeto possuem muitas especificidades, não podendo assim pa-

dronizá-las. Devido a isto, o Scrum não pode ser considerado como uma metodologia. 

Como projetos de desenvolvimento de software possuem alto nível de com-

plexidade e incerteza, o Scrum entende que as atividades deste tipo de projeto devem 

ser praticadas utilizando uma abordagem empírica. Essa abordagem permite trabalhar 

em ciclos recorrentes de feedbacks sobre o produto gerado, realizando as adaptações 

necessárias sempre que necessário. 

5.1 Características gerais 

A equipe de Scrum em projetos é composta basicamente por três papeis. 

Cada papel possui responsabilidade e atribuições definidas com objetivo de conceber, 

desenvolver e testar o produto. São eles: 

• Product Owner (Proprietário do Produto) 

• ScrumMaster 

• Equipe ou Time de Desenvolvimento 

 

Alguns eventos são utilizados na criação de rotinas no time Scrum auxili-

ando no gerenciamento do projeto. Os principais eventos são: 

• Sprint 
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• Sprint Planning 

• Daily Scrum 

• Sprint Review 

• Sprint Retrospective 

 

O Scrum também possui uma lista de artefatos principais com atribuições 

específicas. São eles: 

• Product Backlog 

• Sprint Backlog 

• Increment 

 

Com base no backlog do produto, o time Scrum define no planejamento do 

Sprint qual será o Sprint a ser executado. Esse planejamento produz o artefato bac-

klog do sprint, que seleciona as atividades que serão trabalhadas no Sprint. A partir 

da seleção das atividades do backlog, o sprint é executado com reuniões periódicas 

de revisão, retrospectiva e alinhamento diário. Ao final do período que varia de duas 

a quatro semanas, um produto é entregue para análise e aprovação do solicitante. A 

Figura 60 ilustra a relação entre os artefatos e eventos durante o Ciclo de Vida Scrum. 

 

 

Figura 60 - Iterações entre os artefatos Scrum durante seu ciclo de vida 
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As subseções seguintes detalham as atribuições de cada papel do time 

Scrum e descreve as características de cada evento e artefato do Scrum. 

5.2 Time Scrum 

O time Scrum possui apenas três papeis com responsabilidades a atribui-

ções bem definidas. As subseções seguintes detalham cada um desses papeis e as 

interações entre eles. 

5.2.1 Product Owner 

Segundo Sabbagh [7, 2014] “O Product Owner (PO) é o responsável por 

definir, comunicar e manter a Visão do Produto relativamente constante ao longo do 

projeto”. Em outras palavras, o PO é o dono do produto e responsável por entender o 

produto e garantir que a equipe agregue valor ao cliente. Ele também possui a atribui-

ção de ponto focal e com papel de liderança sobre o produto. Cada produto deve 

possuir apenas um PO. A Figura 61 ilustra o relacionamento entre cliente, PO e o 

Time Scrum.  
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Figura 61 - Relacionamento entre cliente e o time Scrum 

5.2.2 ScrumMaster 

O ScrumMaster possui o papel central de facilitador do Scrum no projeto. 

Ele possui a responsabilidade de auxiliar e garantir que o time de desenvolvimento 

pratique os valores, práticas e regras do Scrum. Também possui um papel de coach 

auxiliando o time de desenvolvimento no autogerenciamento, interdisciplinaridade e 

organização de atividades. 

O ScrumMaster não possui papel de liderança sobre a equipe de Scrum, 

ele é um agente facilitador que deve buscar remover os impedimentos que a equipe 

de desenvolvimento venha a encontrar na criação do produto. 
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5.2.3 Time de Desenvolvimento 

O Time de Desenvolvimento (TD) é responsável pela realização do trabalho 

de desenvolvimento e testes do produto. O TD é composto por uma equipe multidis-

ciplinar que possui todo o conhecimento e habilidades necessárias para a entrega do 

produto. Essa equipe também possui como competência a auto-organização gerenci-

ando suas atividades e determinando a melhor maneira de atingir as metas estabele-

cidas pelo PO. 

5.3 Eventos 

Podemos resumir os eventos em Scrum como o ciclo de desenvolvimento 

do produto. Eles possuem como objetivo a criação de rotinas no time Scrum minimi-

zando reuniões fora da definição do Scrum.  

Os eventos possuem duração máxima definida, chamada de timebox. O 

timebox tem o objetivo de limitar o tempo para alcançar um objetivo, evitando o des-

perdício de trabalho. As subseções seguintes descrevem os principais eventos do 

Scrum. 

5.3.1 Sprint 

O Sprint é o ciclo de desenvolvimento do produto, que possui duração de 

um mês ou menos. O Sprint deve possuir um objetivo bem definido. Cada Sprint pode 

ser compreendido como um subprojeto, com prazo e produto definido. 
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5.3.2 Sprint Planning 

O Sprint Planning é responsável pela criação do planejamento do trabalho 

a ser realizado no Sprint. Ele consiste em uma reunião, normalmente no primeiro dia 

do Sprint, com participação e colaboração do time Scrum. Essa reunião possui um 

timebox de no máximo uma hora para um Sprint de um mês de duração. Em Sprints 

menores, essa reunião é normalmente mais rápida. Nessa reunião, é definido qual 

será o objetivo do Sprint que irá iniciar.  

5.3.3 Daily Scrum 

O Daily Scrum é uma reunião diária, realizada no mesmo horário e local, 

com timebox de 15 minutos, que tem a função de rever o trabalho realizado desde o 

último Daily Scrum e alinhar as atividades do dia entre o TD. Os membros do TD 

devem esclarecer as seguintes questões durante essa reunião: 

• O que eu fiz ontem que ajudou o Time de Desenvolvimento a atender a meta 

do Sprint? 

• O que eu farei hoje para ajudar o Time de Desenvolvimento atender a meta do 

Sprint? 

• Eu vejo algum obstáculo que impeça a mim ou o Time de Desenvolvimento no 

atendimento da meta do Sprint? 

5.3.4 Sprint Review 

Sprint Review é uma reunião informal com um timebox de quatro horas re-

alizada ao final do Sprint para demonstração do trabalho realizado às partes interes-

sadas do projeto. O principal objetivo do Sprint Review é a obtenção do feedback 
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sobre o incremento do produto. Com base nesse feedback, o PO atualizará o Product 

Backlog, artefato que será discutido na Seção 5.4, para os próximos Sprints. 

5.3.5 Sprint Retrospective 

Sprint Retrospective é uma reunião com timebox de três horas para um 

Sprint de um mês e ocorre logo após o Sprint Review e antes do próximo Sprint Plan-

ning.  Essa reunião tem o objetivo de inspecionar o trabalho do último Sprint e adaptar 

os processos futuros do time Scrum por meio de um plano de melhorias.  

5.4 Artefatos Scrum 

De acordo com Schwaber e Sutherland [9, 2016] “Os artefatos do Scrum 

representam o trabalho ou o valor para fornecimento de transparência e oportunidades 

para inspeção e adaptação”. Em outras palavras, são produtos das atividades de de-

senvolvimento que auxiliam na transparência e adaptação do projeto. As subseções 

seguintes descrevem os principais artefatos utilizados em projetos que empregam o 

Scrum. 

5.4.1 Product Backlog 

Product Backlog é uma lista ordenada do que deverá ser desenvolvido pelo 

TD para o desenvolvimento do produto. Durante o projeto, o Product Backlog passa 

por constante atualização para atingir de forma adequada as necessidades do pro-

duto. Ele lista todas características, funções, tecnologias, melhorias e correções ne-

cessárias para a entrega do produto. 
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O PO é o responsável pelo gerenciamento do Product Backlog contando 

com a contribuição do time nos detalhes dos itens. Os itens do Product Backlog são 

ordenados de acordo com a ordem de desenvolvimento pelo Time de Desenvolvi-

mento. Dessa forma, o topo da lista devem ser itens com descrição mais detalhada 

que os itens das ordens inferiores. 

5.4.2 Sprint Backlog 

Sprint Backlog é a lista de itens do Product Backlog selecionados para se-

rem executados em um determinado Sprint em conjunto de um plano de trabalho para 

essas atividades. O Sprint Backlog representa uma previsão do Time de Desenvolvi-

mento dos itens que estarão no próximo Incremento. 

5.4.3 Increment 

Increment é o resultado do trabalho do Time de Desenvolvimento nos itens 

escolhidos para o Sprint Backlog. Resumindo, Increment é a soma de todos os itens 

concluídos no Sprint.  

5.5 Conclusão 

O Scrum fornece uma estrutura fundamental para o gerenciamento de pro-

jetos que focam na flexibilidade, processos empíricos e feedback constantes. Essa 

estrutura oferece ferramentas para o desenvolvimento iterativo e incremental.  

Utilizando conceitos simples e de fácil compreensão, o Scrum permite que 

mesmo em projetos complexos, a equipe do projeto seja capaz de entregar constan-

temente valor ao cliente. 
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6 Analise comparativa: Scrum x PMBOK 

Neste capítulo será feita uma análise comparativa entre a metodologia 

Scrum e o guia PMBOK na gestão de projetos. Essa análise tratará das características 

comuns e distintas entre eles e de suas vantagens e desvantagens. Além disso, este 

capítulo discute como o PMBOK e o Scrum podem trabalhar em conjunto. Ademais, 

um resumo das ferramentas utilizadas tanto no PMBOK e Scrum será apresentado. 

6.1 Características comuns e distintas entre os métodos 

Apesar de possuírem abordagens bem distintas, o Scrum e o PMBOK apre-

sentam características com funções semelhantes. A Tabela 3 ilustra exemplos dessas 

propriedades comuns. 

Tabela 3 - Análise comparativa entre as características comuns entre PMBOK e Scrum 

Processo do PMBOK Equivalência no Scrum 
Desenvolver o plano de gerencia-

mento do projeto 

O Scrum define como o projeto será 

gerenciado 

Monitorar e controlar o trabalho do 

projeto 

Por meio de eventos como Daily 

Scrum e Sprint Review, é realizado o 

monitoramento do trabalho do projeto 

Verificar o escopo Verificação realizada no Sprint Review 

Definir as atividades 
No Sprint Backlog são definidas as ati-

vidades da equipe 

Desenvolver a equipe do projeto 

O Sprint Retrospective possui a carac-

terística de desenvolver a equipe por 

meio de plano de melhoria 

 



 92 

Por outro lado, o Scrum e o PMBOK apresentam diversas características 

distintas entre si. O PMBOK possui o foco no planejamento e documentação do pro-

jeto. Essa característica ajuda na prevenção de riscos e evita mudanças excessivas 

no decorrer do projeto. Já o Scrum tem o foco na entrega de valor ao cliente. O pla-

nejamento é realizado constantemente no decorrer dos Sprints, o que facilita as ade-

quações e mudanças no escopo do projeto. 

Outra divergência marcante entre essas abordagens é a distribuição de 

responsabilidades do projeto. No PMBOK, a responsabilidade é basicamente centra-

lizada na figura do gerente de projetos. Ele é responsável pelo planejamento, monito-

ramento e controle de todo projeto. Já no Scrum, a responsabilidade do projeto é com-

partilhada por todo time do Scrum. Mesmo que possuindo papeis com atribuição bem 

definidas, toda a equipe participa das discussões, controle e decisões do projeto. 

Por fim, é possível citar para qual tipo de projeto cada abordagem é reco-

mendado. O PMBOK é mais apropriado para projetos com escopo fixo e com menor 

complexidade de requisitos. O Scrum é recomendado para projetos com maior com-

plexidade e com o escopo pouco definido. Entretanto, as duas abordagens podem ser 

utilizadas em conjunto conforme será discutido na Seção 6.3. 

6.2 Vantagens e desvantagens 

As duas abordagens possuem vantagens e desvantagens que devem ser 

levadas em conta quando uma delas deve ser escolhida para gerenciar o projeto a ser 

executado. 

A Tabela 4 detalha as principais vantagens e desvantagens na utilização 

do guia PMBOK no gerenciamento do projeto: 

Tabela 4 - Principais vantagens e desvantagens na utilização das práticas do PMBOK 

Vantagens Desvantagens 
Escopo definido e formalizado nas fa-

ses iniciais do projeto 

Pouca flexibilidade de escopo no de-

correr do projeto 
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Foco em planejamento auxilia na pre-

venção e diagnóstico de riscos 

Baixo nível de colaboração entre a 

equipe 

Documentação do projeto bem con-

trolados 

Responsabilidade pelo sucesso ou fra-

casso do projeto centralizada em uma 

figura 

Papeis e responsabilidades claras 
Alto custo em documentação e con-

trole 

Comunicação formalizada com as 

partes interessadas 
Percepção de processo burocráticos 

 

A Tabela 5 ilustra as principais vantagens e desvantagens na utilização da 

metodologia Scrum no gerenciamento do projeto. 

Tabela 5 - Principais vantagens e desvantagens na utilização das práticas do Scrum 

Vantagens Desvantagens 
Flexibilidade para adaptação às mu-

danças de escopo 

Pouca documentação do projeto é cri-

ada 

Agilidade em projetos de desenvolvi-

mento de software 
Falta de planejamento do escopo 

Menor possibilidade de erros de im-

plantação 

Exige um alto nível de maturidade da 

organização e equipe para a organiza-

ção e autogerenciamento das ativida-

des 

Grande interação entre a equipe 
Por ser um framework, não são espe-

cificadas técnicas práticas 

Prioriza o desenvolvimento da equipe 

e indivíduos 

Percepção de informalidade no geren-

ciamento do projeto 
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6.3 PMBOK e Scrum gerenciando em conjunto 

Mesmo se tratando de métodos com abordagem e características tão dife-

rentes entre si, é possível que um projeto utilize as duas abordagens em conjunto. 

Projetos de desenvolvimento de software possuem uma dinâmica e complexidade pró-

pria que geram projetos com um alto grau de imprevisibilidade. Adotando o Scrum e 

o PMBOK em conjunto é possível combinar a velocidade e adaptabilidade do Scrum 

com as boas práticas reconhecidas no PMBOK. 

Uma forma de trabalhar na gestão de projetos com os dois métodos em 

conjunto é utilizar os eventos e artefatos do ciclo de vida do Scrum encaixando as 

boas práticas de documentação e formalização do PMBOK. A Tabela 6 mostra um 

exemplo de práticas de PMBOK que podem estar inseridas dentro ou fora do ciclo de 

vida do Scrum para que ambas as abordagens possam ser utilizadas no gerencia-

mento do projeto. 

Tabela 6 -  Exemplos de práticas do PMBOK agregadas ao ciclo de vida Scrum 

Ciclo de vida Scrum Guia PMBOK 

Fora do ciclo de vida Scrum 

• Termo de abertura do projeto 

• Registro das partes interessa-

das 

• Plano do projeto 

• Plano de comunicações 

• Plano de riscos 

• Plano de qualidade 

• Plano de aquisições 

Sprint Planning 

• Desenvolver o Cronograma dos 

Sprints 

• Identificar os riscos 

• Planejar as mudanças 

Sprint 
• Orientar o trabalho do projeto 

• Conduzir as aquisições 
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Daily Scrum 

• Identificar os riscos 

• Desenvolver a equipe do projeto 

• Garantir a qualidade 

Sprint Review • Controlar a qualidade 

Sprint Retrospective 

• Gerenciar as comunicações 

• Controlar os riscos 

• Registrar lições aprendidas 

 

 

6.4 Exemplos de uso 

Nas subseções seguintes, serão descritos exemplos de projetos que se-

guem as práticas definidas pelo guia PMBOK e os que fazem uso da metodologia 

Scrum. 

6.4.1 Estudo de caso PMBOK – Volkswagen México1 

A Volkswagen México venceu a licitação do projeto para produção das pe-

ças de seu novo veículo Jetta. Se tratando de licitação, o projeto possuía custo fixado 

e pouca margem para flexibilização do prazo.  

Para concluir o projeto dentro do prazo e orçamento estipulado, a Volkswa-

gen México estabeleceu um escritório de projetos (PMO) para supervisionar e contro-

lar o projeto. Também foi mobilizado um gerente de projetos para implementar as prá-

ticas previstas no PMBOK. 

                                            
1 Disponível em: http://brasil.pmi.org/brazil/knowledgecenter/~/me-
dia/20D4F81EBB924A2C913FE3743CC4EBDD.ashx Acesso em jun.2017 
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No decorrer do projeto, o PMO manteve seu foco na supervisão do orça-

mento geral do projeto. Foram selecionados outros indivíduos do projeto para monito-

rar elementos do projeto. Por exemplo, foi designado um membro da equipe de pla-

nejamento para monitorar as atividades relacionadas a EAP e o plano da qualidade. 

Como resultado da adoção dessas práticas, a Volkswagen México concluiu 

o projeto dos custos orçados. A equipe do projeto também cumpriu os prazos de en-

tregas em todas fases de teste. Também foram desenvolvidos diversas ferramentas e 

práticas que serviram de padrão para projetos futuro da fábrica. 

6.4.2 Estudo de caso Scrum – Spotify2 

Spotify é uma empresa sueca que oferece um serviço de streaming de mú-

sicas. As equipes de desenvolvimento de produtos são estruturadas com base nas 

práticas de gestão de projeto ágeis. 

As equipes de desenvolvimento são chamadas de Squad (Esquadra). As 

esquadras são organizadas com foco em uma funcionalidade.  Possuem de 3 a 10 

membros e possuem autonomia de decisão de seus processos internos e contato di-

reto com as partes interessadas. 

Existe um segundo nível de agrupamento chamado de Tribe (Tribo). As 

tribos são grupos de esquadras que possuam funcionalidades e objetivos similares. 

As esquadras de uma tribo são organizadas fisicamente próximas para otimização da 

comunicação. 

A organização também promove a inovação e desenvolvimento da equipe 

por eventos chamados hack days. Nesse evento, cada equipe é autorizada a investir 

10% de seu tempo no desenvolvimento de novas ideias. 

Atualmente a empresa possui grupos de desenvolvimentos em quatro ci-

dades globais e atingiu o número de vinte milhões de usuários, cinco milhões desses 

possuem assinatura mensal. 

 

                                            
2 Disponível em: <https://www.infoq.com/br/articles/spotify-escalando-agile> Acesso em jun.2017 
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6.5 Conclusão 

A definição da melhor técnica de gestão para utilizar no projeto depende de 

um número de variáveis. Como discutido na Seção 6.1, a utilização do PMBOK é re-

comendada para projetos com escopo bem definido e mais simples. Para projetos 

mais complexos e com necessidade de alteração de escopo no decorrer do projeto, 

se recomenda o Scrum. Além disso, existe a possibilidade dessas abordagens serem 

utilizadas em conjunto. Dessa forma, integra-se a velocidade e capacidade de adap-

tação do Scrum com as boas práticas de gestão do guia PMBOK.  
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7 Conclusões e trabalhos futuros 

Este trabalho abordou os conceitos de gerenciamento de projetos, apre-

sentando as características das principais técnicas da abordagem tradicional e ágeis.  

Inicialmente foi apresentado um breve histórico do gerenciamento de pro-

jetos e dos métodos tradicionais e ágeis, auxiliando na contextualização e entendi-

mento do momento histórico que culminou na criação das técnicas estudadas. 

Para maior profundidade no entendimento das boas práticas consolidadas 

no guia PMBOK, foram discutidos os 47 processos descritos no PMBOK de forma 

sucinta destacando suas entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Também foram 

abordadas, as características e práticas utilizadas no Scrum. Foram descritos os pa-

peis de cada componente do time Scrum, os principais eventos de rotina do ciclo de 

vida do Scrum e os artefatos desenvolvidos no ciclo do Scrum. Por fim, foi feita uma 

análise comparativa do guia PMBOK e da metodologia Scrum, além de discutir como 

ambos podem ser integrados na gestão de projeto. 

O gerenciamento do projeto depende de diversas variáveis, como a com-

plexidade do projeto, a cultura organizacional, maturidade da equipe etc. Todas essas 

variáveis devem ser levadas em conta na escolha da abordagem ágil e/ou tradicional 

para a gestão de projeto. 

Como trabalho futuro, pode-se aprofundar o estudo de como o PMBOK e 

Scrum podem funcionar em conjunto na gestão de projetos. Outro estudo para ser 

abordado corresponde à discussão das adaptações do PMBOK ao ambiente empre-

sarial atual, cada vez mais ágil e dinâmico. Também é possível detalhar outros tipos 

de métodos ágeis como o Feature Driven Development (FDD), Extreme Programming 

(XP), Microsoft Solutions Framework (MSF) e Dynamic System Development Model 

(DSDM). 
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