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RESUMO
Considerando a crescente importância da área de Tecnologia de Informação (TI) para o
desenvolvimento da indústria e serviços a partir dos anos 70, foram propostos e praticados
diversos frameworks de gerenciamento de projetos específicos para este segmento ao longo das
últimas décadas. Entretanto, o processo de surgimento, difusão e utilização de um novo
framework é lento e complexo. Atualmente, os principais frameworks utilizados para gestão de
projetos de Tecnologia da Informação estão, em sua maioria, embasados no Manifesto Ágil de
2001. O que se vê na prática, todavia, é uma defasagem dos problemas enfrentados à época para
os dias de hoje, quase 20 anos depois; e uma necessidade de equiparação desses frameworks
frente aos desafios atuais da Tecnologia.
O presente trabalho busca estudar e analisar os principais Frameworks e Metodologias
utilizadas no gerenciamento de projetos de TI, identificar extensivamente seus prós e contras,
situações em que se aplicam e buscar a associação desses modelos com a tendência do mercado
atual.
Após análise abrangente, o estudo se propõe a propor alternativas de melhoria, baseada
em pontos de sucesso identificados nos frameworks já existentes, com suas fusões, e a
incorporação de novos pontos em que os demais não sejam tão bem-sucedidos quanto o
desejável.
Para tanto, foi necessário identificar as métricas que determinam o sucesso de um
projeto, para que a partir disso possam ser realizadas as comparações necessárias entre os
Frameworks e Metodologias já existentes e propostos.
Palavras-Chave: Gerenciamento de projeto. Frameworks ágeis. TI.

ABSTRACT
Considering the increasing importance of the Information Technology (IT) area for the
growth of the industry and services from the 1970s onwards, several project management
frameworks specific to this segment have been proposed and practiced over the last decades.
However, the process of emergence, diffusion and use of a new framework is slow and complex.
Currently, the main frameworks used for the management of Information Technology projects
are, for the most part, based on the Agile Manifesto of 2001. What is seen in practice, however,
is a lag of the problems faced from that time to today, almost 20 years later; and the need to
match these frameworks to the current challenges of Technology.
This paper seeks to study and analyze the main Frameworks and Methodologies used in
the management of IT projects, to extensively identify their pros and cons, to recognize
situations in which they apply and to seek the association of these models with the current
market trend.
After data analysis, the study proposes to improve the existing methodologies, based on
points of success determined in the existing frameworks, with their fusion, and the
incorporation of new points in which the others are not as effective.
For that, it was necessary to identify which metrics determine the success of a project,
so it can be performed comparisons between the existing and proposed Frameworks and
Methodologies.

Keywords: Project management. Agile frameworks. IT.
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1 INTRODUÇÃO

Um framework de gerenciamento de sistemas de tecnologia da informação (TI) é um
modelo de boas práticas que recomenda como devem ser gerenciados os projetos, processos e
demais demandas da TI. Esses frameworks servem para guiar o trabalho da TI, estabelecendo
padrões e nortes uma vez que a tecnologia da informação é uma área cada vez mais estratégica
dentro da empresa (ESPINHA, 2019).
É importante e necessário que o gerenciamento de projetos seja eficaz e em constante
aprimoramento; pois quanto melhor gerido um projeto, nesse caso, de TI, melhor será o
resultado do “paradoxo da produtividade” (BIANCOLINO, 2010), que relaciona a quantidade
de entrega (produtos) por unidade de entrada (insumos).
Para que os pontos positivos e negativos possam ser comparados de um framework para
outro, é necessário estabelecer métricas que configurem o sucesso de aplicação de uma
metodologia. A coleta de métricas é interessante para avaliar a gestão de projetos. A partir delas
é possível mensurar se um objetivo está sendo atingido, se o processo se encontra controlado e
se a qualidade e conformidade estão de acordo com o esperado (ROCHA, 1990).

1.1 Tema

O trabalho busca estudar os frameworks para Gerenciamento de Serviços de TI e
compará-las com base nas métricas para mensurar o sucesso da sua aplicação. Após isso,
levantar as fragilidades e pontos fortes de cada método, as experiências de empresas que
fizeram uso desses frameworks e buscar propor melhorias com base na fusão dos já existentes
e alteração de pontos chave.
Segundo Duarte et. al. (2012, p.462):
A importância da busca pelo desenvolvimento de um modelo de gestão de projetos
orientado à área de TI, apresenta-se como uma estratégia empregada para difundir
rapidamente um modelo de negócio de sucesso, a fim de racionalizar os gastos de TI
e maximizar os custos do desenvolvimento de novos projetos, mediante a diminuição
do desperdício dos investimentos em projetos desconhecidos. Desta forma, busca
aumentar a possibilidade de término dos projetos com sucesso, reforçando os fatores
críticos de sucesso que exercem influência positiva sobre o destino dos projetos.

Por isso, também, será objetivo discorrer sobre quais são as métricas que podem ser
utilizadas para mensurar o sucesso da aplicação de um framework de gerenciamento de projetos
TI, a fim de possibilitar a comparação.
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Segundo Silva (2000), os frameworks devem ser abrangentes em relação as
funcionalidades, métodos e conceitos, isto é, devem ser flexíveis e extensíveis. Já metodologias
são procedimentos que abrangem a captura de um domínio, a construção e o teste de algo.
O gerenciamento de sistemas de Tecnologia da Informação é o instrumento pelo qual a
área pode iniciar a adoção de uma postura proativa em relação ao atendimento das necessidades
da organização, contribuindo para evidenciar a sua participação na geração de valor
(MAGALHÃES, 2007).

1.2 Questões da Pesquisa

1.2.1 Questão Central
•

Considerando a importância e a necessidade de um gerenciamento de projetos
de Tecnologia de Informação empregado com sucesso, quais são os
frameworks mais utilizados no mercado e como pode ser realizada a
comparação entre eles? Quais métricas caracterizam o sucesso da aplicação de
um framework de gerenciamento de projetos de TI? Tendo esse levantamento,
propor melhorias nos frameworks já existentes e um guia de como mensurar o
sucesso da aplicação de um framework de gerenciamento de projetos para TI.

1.2.2 Questão Específica

a) Sobre o conceito de sucesso na aplicação de um framework para gerenciamento
de projetos de TI:
•

O que caracteriza sucesso para Gerenciamento de Projetos de TI?

•

Qual deve ser o enfoque para um Gerenciamento de Projeto de TI satisfatório?

•

Como os itens que mensuram o sucesso do Gerenciamento de Projetos se
relacionam entre si e qual o nível de relevância de cada um deles?

•

Qual conjunto de resultados, após definidos, qualificam o sucesso ou falha da
aplicação de um framework para Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da
Informação?

b) Sobre os frameworks de gestão de projetos para TI:
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•

Quais são os principais frameworks tradicionais para gerenciamento de projeto
de TI e como funcionam?

•

Quais são os principais frameworks ágeis para gerenciamento de projeto de TI
e como funcionam?

•

Após realizar comparação entre eles, quais são as divergências e no que se
assemelham?

•

Quais os principais pontos fortes e fragilidades dos métodos estudados?

1.3 Estrutura do trabalho

Com relação à estrutura do presente trabalho, este contém os capítulos:
1) Introdução: Traz consigo a contextualização do trabalho, delimitação do estudo e
o enfoque a ser estudado;
2) Revisão Bibliográfica: Neste capítulo estão contidas as consultas, pesquisas e
interpretações realizadas na literatura acerca do assunto estudado;
3) Metodologia de Pesquisa: Concentra os conceitos da metodologia que classificam
o trabalho em questão;
4) Resultados: Capítulo destinado a explicitar a aplicação da pesquisa e os
apuramentos realizados;
5) Conclusões: Sintetiza os resultados obtidos com a revisão bibliográfica e os passos
futuros da pesquisa.

3

2

RESULTADOS DA REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Sobre o conceito de sucesso na aplicação de um framework para gerenciamento de
projetos de TI:

Segundo PMI (2017), o conceito de projeto embasa-se em desprender um esforço
limitado e temporário a fim de produzir algum fim, que pode ser um produto, um serviço, ou
um resultado único. O exercício do projeto deve produzir um ou mais benefícios, que podem
ser tangíveis, intangíveis ou ambos.
De acordo com Andersen e Jensen (2002), a boa execução de um projeto, sendo este
considerado como bem-sucedido, abre frentes para progresso nos negócios e portas para
mudanças organizacionais. Os projetos fazem parte da solução de problemas técnicos e visam
atender uma necessidade.
Gerenciar projetos, por sua vez, é importante e necessário pois permite que as
organizações executem suas demandas de forma mais eficiente e controlando de forma acurada
seus insumos. Possibilita que os objetivos de negócio sejam cumpridos, que os produtos sejam
entregues no momento certo e otimiza a resolução de problemas (PMI, 2017).
Apesar dos ganhos de um gerenciamento de projeto serem visíveis e mensuráveis; seus
efeitos contrários, no caso de não haver gerenciamento, geram ruídos altíssimos nas
organizações e podem comprometer o funcionamento de toda uma operação e culminar no fim
de uma carteira, linha de negócio ou na interrupção das atividades da empresa. Conforme
estruturado por Jha e Iyer (2009), o objetivo do gerenciamento de projeto é garantir o seu
sucesso.
O ramo de Tecnologia da Informação (TI) tem ganhado visibilidade crescente desde a
terceira revolução industrial. No cenário atual, da indústria 4.0, as expectativas do futuro e da
modernização estão diretamente associadas aos projetos de sucesso de tecnologia. Santos et. al.
(2017) afirmam que a evolução da TI e sua aderência aos processos produção está
transformando a indústria, elevando-a para um patamar de desenvolvimento organizacional
inovador.
Booch (2001) aponta o setor de tecnologia, especificamente de Tecnologia da
Informação, como o artifício fundamental e essencialmente poderoso que é o propulsor na
transformação da sociedade e economia moderna. A área ganha destaque nas organizações e é
umas poucas que se difunde por todos os setores e em toda a cadeia de valor.
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Thomsett (2002) afirma que os projetos de desenvolvimento de software têm duas
vertentes, sendo uma técnica e outra gerencial. Muitos estudos da área de tecnologia reforçam
as boas práticas técnicas para as etapas de desenvolvimento de sistemas, mas por bastante tempo
pouca atenção foi dada ao aprimoramento da gestão desses projetos e suas particularidades.
Apesar da importância da área de tecnologia e o aumento do número de projetos nas
últimas duas décadas; o fracasso de projetos de TI é frequente, considerado um dos maiores
problemas a serem enfrentados pelos profissionais de tecnologia (STANDING et al., 2006).
Conforme reforçado por Montegro et al. (2012), é extremamente importante a aderência
de modelos de gestão de projetos específicos para a área de TI, buscando difundir o negócio de
sucesso, racionalizando os gastos e custos e maximizando o valor agregado do entregável do
projeto para a companhia. Através de frameworks de gestão de projeto para TI, os esforços são
mais bem direcionados e os projetos possuem mais chance de sucesso. O grande desafio é
encontrar o nível apropriado de controle.
A fim de exercer o controle e gerenciamento sobre os projetos de TI, a partir da década
de 60 foram surgindo metodologias e frameworks específicos para gestão de projetos da área;
considerando os processos comuns aos projetos de desenvolvimento de software e os principais
desafios. Entretanto, os frameworks hoje se encontram defasados, por muitas vezes, e não
atingem o critério de sucesso do projeto.
Segundo uma pesquisa divulgada pelo Standish Group International em 2015,
denominada Chaos Report 2015, apenas 44% dos projetos de TI eram entregues dentro do
orçamento e só 40% dentro do prazo. Dos projetos analisados, 44% apresentaram um resultado
não satisfatório após a sua conclusão.
Antes de se debruçar em entender e comparar os frameworks para gerenciamento de
projetos de Tecnologia da Informação, é necessário fundamentar os conceitos de sucesso para
um projeto ser mais aceito. A literatura traz diversas orientações e, nesse trabalho, estão
apresentadas as que mais se entranham com o meio de Tecnologia da Informação e seus
processos.
Standing et al. (2006) relacionam quatro principais motivos que ocasionam a falha ou
insucesso do projeto de TI. São eles:
a) Correspondência: Trata-se do tipo de falha no projeto de quando os objetivos do
desenvolvimento não foram atingidos;
b) Processo: Falha quando o desenvolvimento do processo não está aderente ao custo
estimado;
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c) Interação: Corresponde à não adequação do software desenvolvido em relação às
necessidades a que deve ser submetido;
d) Expectativa: Ocorre quando o sistema não está adequado aos requisitos de negócio.
Em contrapartida, um dos critérios de sucesso mais bem aceitos entre a comunidade
acadêmica é o do Triângulo de Ferro (figura 1). Esse conceito relaciona três unidades como as
principais de um projeto e as posiciona em um triângulo equilátero, de forma que o equilíbrio
do sistema, e consequentemente de uma boa gestão do projeto, depende que todas as frentes
estejam sendo bem balanceadas. De acordo com Montegro et al. (2012):
O modelo do “Triângulo de Ferro” também é conhecido como a “Tripla Restrição”
pelo gerenciamento tradicional de projetos. Trata-se de um modelo gráfico
representado por um triângulo equilátero, cujos lados, caso sejam alterados, afetam os
demais lados, que também passam a sofrer os efeitos dessa alteração, como um todo.
De acordo com o modelo, cada um dos três lados do triângulo equilátero simboliza
uma das três restrições: qualidade, tempo e custo.

A restrição qualidade refere-se à aderência do entregável (produto, serviço ou ambos)
às necessidades do usuário, stakeholders e requisitos do projeto. Em algumas literaturas, o item
pode ser encontrado como “Escopo”. O item de restrição “Tempo” está associado ao projeto
ser entregue no prazo determinado, com entregas aderentes ao cronograma do projeto. Por sua
vez, a restrição “Custo” gira entorno do orçamento do projeto e seu bom gerenciamento, de
forma que as despesas em todas as fases do projeto se atenham ao valor estimado.
Figura 1 – “Triângulo de Ferro” ou “Tripla restrição”

Fonte: MONTENEGRO (2012, p.8, apud Atkinson, 1999, p.32)

Conforme exibido na figura 1, as três restrições dão forma a um triângulo equilátero,
cujo conceito geométrico está associado à igualdade dos lados. A analogia que pode ser
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realizada é a de que qualquer alteração sofrida em uma das restrições que gere seja a diminuição
ou seja o aumento de um dos lados afetará significativamente todos as demais restrições do
projeto. Para um bom gerenciamento de projetos, então, as três partes devem ser equilibradas
(MONTENEGRO et al., 2012).
Após a difusão do modelo do Triângulo de Ferro, outros estudos propuserem novas
restrições que também deveriam ser consideradas para análise nos modelos de gerenciamento
de projeto; pois também teriam impacto significativo no conceito de “sucesso”. Uma das
reformulações mais conhecidas foi a do Project Management Institute – PMI, que por meio de
seu guia de melhores práticas, o PMBOK (2017) realizou uma adaptação no que ficou
conhecido Modelo Estrela (figura 2), em que foram incluídas outras três restrições: “Risco”,
“Escopo” e “Recurso”; acrescida das já existentes no modelo do Triângulo de Ferro: “Tempo”,
“Custo” e “Qualidade”.
Figura 2 – Modelo Estrela de Restrições

Fonte: PMI (2008, p. 165 apud MONTEGRO, 2012).

O Modelo Estrela também representa o equilíbrio entre as restrições, porém representa
os pilares que devem ser equilibrados de forma mais completa que seu antecessor, o Triângulo
de Ferro. Nesse caso, como os triângulos são associados entre si, todos os itens também teriam
impacto nos demais caso sofressem alguma alteração. Para que seja possível alcançar o sucesso
do projeto, portanto, é necessário equilibrar todas as seis restrições, segundo o PMI (2008).
O foco nas restrições sugerido pelos modelos Triângulo de Ferro e Estrela são
embasados também por Rockart (1979), que afirmava que os fatores críticos para determinação
do sucesso de um projeto estão representados por áreas que devem representar resultados
adequados e satisfatórios. Realizando o gerenciamento, controle e monitoramento dessas áreas,
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nomeadas pelos modelos de restrições, aumentam-se as chances de o projeto obter sucesso no
projeto. Morioka e Carvalho (2014) pontuam que há um conflito intrínseco entre cada uma
dessas faces; e o desafio da gestão do projeto está em gerenciar o trade off, buscando sempre
maximizar os benefícios possíveis de cada escolha.
Os itens apresentados pelo Triângulo de Ferro e pelo Modelo Estrela devem ser
considerados, portanto, no momento da análise dos frameworks de gerenciamento de projetos
de TI. É importante notar como as metodologias se relacionam com cada uma dessas restrições
e quais são as medidas sugeridas por cada uma para que haja o monitoramento e controle dessas
frentes.
Além desses dois modelos, outros estudos pontuam outros fatores que devem ser
considerados para determinação do sucesso de um projeto, aplicáveis também a projetos de
Tecnologia de Informação. Fortune e White (2006) propuseram algumas dimensões que devem
ser fortemente considerados no gerenciamento de projeto, como pode ser visto na Tabela 1:
Tabela 1 – Dimensões e fatores críticos para o sucesso de um projeto

Fonte: adaptado de FORTUNE&WHITE (2006 apud MARIOKA et al, 2014)

A forma com que os modelos e frameworks para gerenciamento de projetos de TI se
relacionam às dimensões poderá incorrer no sucesso ou fracasso da gestão e, consequentemente,
no resultado do projeto.
Os autores Pinto e Slevin (1989, apud Marioka e Carvalho, 2014) também sugerem dez
fatores que devem estar em análise no gerenciamento do projeto para aumentar as
probabilidades do sucesso. São elas:
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1) Missão do projeto;
2) Apoio à alta administração;
3) Cronograma / planos do projeto;
4) Consulta ao cliente;
5) Pessoal;
6) Tarefas técnicas;
7) Aceitação do cliente;
8) Monitoramento e feedback;
9) Comunicação;
10) Resolução de problema.
Uma outra contribuição encontrada na literatura para análise de sucesso do
gerenciamento de projetos é apresentada por Cohen e Graham (2002) como Project Outcome
Lifecycle (POL). Esse conceito associa que as responsabilidades da gestão do projeto não se
findam no momento da entrega do produto ou serviço, e sim que se estendem por todo ciclo de
vida da aplicação. Essa absorção de responsabilidade na gerência do projeto invoca que o
planejamento também garanta o acompanhamento do entregável, diferente das abordagens para
determinação do sucesso apresentados anteriormente.
Prikladnicki, Willi, Milani (2014) postulam que quando se trata de gerenciamento ágil
de projetos, é importante atentar também sobre a receptividade do entregável; pois esse fator
será chave para determinação do sucesso. Mesmo se o projeto contemplar todos os critérios
tradicionais de sucesso (tempo, orçamento e escopo/qualidade), ainda pode ser falho se não
atender às necessidades do usuário ou não agregar valor ao negócio.

2.2 Sobre os frameworks de gestão de projetos de TI

Os frameworks de gerenciamento de projetos para área de Tecnologia de Informação
são segmentados em dois tipos principais: tradicional (ou clássico) e ágil. Essas duas linhas
carregam embasamentos que justificam princípios base que seus frameworks devem atender.

2.2.1 Modelos Tradicionais

O início do que hoje é denominado Modelo Tradicional de Gerenciamento de Projetos
de TI se deu com a difusão do modelo Cascata (Waterfall) na década de 70. O principal
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postulado desse framework é que os processos de desenvolvimento de sistemas são
cadenciados, de forma que a saída da etapa anterior será insumo para a próxima. Nesse modelo,
os processos não podem ser concorrentes, isto é, para que se inicie um processo, o seu
predecessor deve estar finalizado. (TAROCO et al., 2013).
Este framework, proposto por Winston Walker Royce em 1970, propõe cinco principais
etapas, como pode ser visto na Figura 3:
Figura 3 – Modelo Cascata de gerenciamento de projetos de TI

Fonte: SOMMERVILLE (2004)

O modelo em Cascata é um exemplo de processo dirigido a planos, o que significa que
todas as atividades devem ser programadas e planejadas antes do início da execução da primeira
etapa (SOMMERVILLE, 2011). Abaixo segue a descrição de cada pilar, baseado em Taroco e
Werner (2013):
•

Definição de Requisitos – A primeira etapa baseia-se em entender as necessidades
dos stakeholders e clientes, transformar as informações em requisitos funcionais e
não-funcionais e documentá-las;

•

Projeto de Sistemas e de Software – É a fase que precede a codificação, composta
pela estrutura de dados, arquitetura de software, detalhes de procedimento e
caracterização de interfaces.
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•

Implementação e Teste de Unidade – Este processo é onde será feita toda codificação
do software e os testes do desenvolvedor;

•

Teste – É a etapa de qualidade responsável por garantir que o software entregue
corresponde às expectativas de negócio e se adequa aos requisitos. Nesse momento
ocorrerá o estresse do sistema para que o maior número de erros possível seja
encontrado antes da entrada do sistema em ambiente produtivo, buscando eliminar
principalmente os bugs críticos.

•

Manutenção – Após homologação do sistema, ele estará apto a ir para produção, isto
é, entrar em funcionamento. Entretanto, o software ainda pode sofrer alterações como
melhorias ou correções, previstas por essa etapa do processo.
Segundo Beck (1999), apesar de ser interessante a perspectiva apresentada por esse

modelo, a aplicação dele culmina em diversos problemas; como a alteração de requisitos no
meio do projeto por conta da alteração das necessidades dos usuários, fazendo com o que o
sistema entregue muitas vezes se torne obsoleto já no momento do lançamento. Como esse
modelo prevê que todas as etapas devem ser planejadas antes do início do projeto, é comum
que diversos problemas como atrasos, empecilhos técnicos e alteração de requisitos culminem
no aumento do prazo e custo do projeto.
Após as críticas apresentadas ao Modelo em Cascata, foi proposto o Modelo em
Espiral, que por sua vez tinha foco na redução de prazo e buscava melhor trabalhar a mudança
de requisitos e escopo, trabalhando o gerenciamento de risco. Este modelo não faz necessário
o detalhamento de requisitos logo no início do projeto, aderindo ao escopo inicial aberto (DIAS,
2005).
Apesar de prover algumas mudanças em relação ao Modelo em Cascata, o Modelo em
Espiral também sofreu críticas semelhantes ao seu antecessor, pois o sequenciamento de
processos ainda causava uma demora excessiva na entrega do projeto. Os usuários e
stakeholders só tinham visibilidade sobre a construção do produto uma vez que esse já estivesse
pronto para lançamento; dessa forma, qualquer alteração necessária a essa altura custaria caro
em termos de tempo e orçamento do projeto.
Esses modelos de gerenciamento de projetos de TI até aqui apresentados são exemplos
do chamado enfoque clássico de desenvolvimento de software, que se caracteriza por ser
excessivamente formal e com extensa documentação. Embora o modelo em Espiral possibilite
um desenvolvimento de software mais ágil e mais responsivo à alteração de requisitos, ainda
não é capaz de promover respostas às mudanças de negócio no tempo necessário (DIAS, 2005).
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2.2.2 Modelos Ágeis

2.2.2.1 Manifesto Ágil

Ao fim dos anos 90 o cenário mundial apresentava uma crescente competitividade em
relação ao desenvolvimento de software. O time-to-market tornou-se um fator determinante
para o sucesso das organizações, gerando uma forte pressão sobre a entrega de sistemas
funcionando com mais agilidade (PRIKLADNICKI; WILLI; MILANI, 2014). Os métodos
tradicionais de gerenciamento de projetos, até então utilizados na indústria de software, previam
entregas únicas ao fim do projeto, e, por consequência, as soluções demoram a serem
disponibilizadas.
Incomodados com a forma que a produção de software estava sendo gerida, dezessete
especialistas em desenvolvimento reuniram-se em 2001 para estabelecer conceitos que
norteariam o gerenciamento ágil com as metodologias mais inovadoras da época. Esses fatores
foram unificados no que ficou conhecido como Manifesto Ágil (AGILE ALLIANCE, 2005).
Os conceitos-chave são:
•

Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas;

•

Software funcionando mais que documentação abrangente;

•

Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos;

•

Responder mudanças mais que seguir um plano.

Além disso, foram elaborados 12 conceitos que norteiam o pensamento ágil e dos
frameworks de gerenciamento ágil de projetos, como pode ser visto na Tabela 2:

Tabela 2: Princípios do Manifesto Ágil

1
2
3
4
5

Princípios do Manifesto Ágil
Nossa maior prioridade é satisfazer ao cliente com entrega contínua e adiantada de software
com valor agregado
Mudanças de requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Os
processos ágeis tiram vantagens das mudanças, visando à vantagem competitiva para o cliente.
Entregar software funcionando frequentemente, de poucas semanas a poucos meses, com
preferência para a escala menor de tempo
Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o
projeto.
Contrua projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte
necessário e confie neles para realizar o trabalho.
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O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para a equipe e entre a equipe de
desenvolvimento é a conversa frente a frente.
7 Software funcional é a medida primária de progresso.
Processos ágeis promovem um desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores,
8
desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante sempre.
9 Contínua atenção à excelência técnica e bom projeto aumenta a agilidade.
10 Simplicidade - a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado - é essencial.
As melhores arquiteturas, os melhores requisitos e projetos emergem de times auto11
organizáveis.
Em intervalos regulares, o time reflete sobre como pode ser mais eficaz, então refina e ajusta
12
seu comportamento de acordo
6

Fonte: Adaptado de PRIKLADNICKI; WILLI; MILANI (2014)

2.2.2.2 Frameworks e metodologias ágeis

Com base nos princípios e conceitos do Manifesto Ágil, nos anos 2000 surgiram novos
frameworks e metodologias para o gerenciamento de projetos de software. Neste capítulo serão
apresentados os principais frameworks:

a) Scrum:

Um dos principais frameworks de gerenciamentos de projetos de TI utilizados hoje em
dia, o Scrum, de acordo com Prikladnicki, Willi, Milani (2014), é um processo iterativo de
desenvolvimento de software que prega a adaptabilidade a mudanças. Nessa metodologia, as
funcionalidades de maior valor são entregues primeiro, enquanto se reflete se todas as
funcionalidades requeridas realmente são necessárias e agregam diferenciais.
Toda lógica do Scrum é fundamentada em três papéis: Scrum Master (SM) –
responsável por manter a equipe focada no objetivo e seguindo os rituais do framework;
Product Owner (PO) – Dono do Produto (DP), deve ser responsável por fornecer as regras de
negócio e os requisitos; Scrum Team – ou Equipe de Desenvolvimento (ED) formado por
equipes entre 5 e 9 pessoas, são os responsáveis por realizar toda a arquitetura, desenvolvimento
e teste do software (NUNES, 2017). No Scrum, a responsabilidade sobre o gerenciamento é
dividida entre todas as partes, como ilustrado na Figura 4:
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Figura 4 – Responsabilidade sobre a gestão do projeto no Scrum

Fonte: (PRIKLADNICKI; WILLI; MILANI, 2014, p.26).

As estregas do Scrum são realizadas de forma contínua, em etapas denominas Sprints,
que devem ter ciclo de duas a quatro semanas. A estrutura do Scrum é pautada em três artefatos:
o Backlog do Produto – concentra os requisitos desejáveis para o produto final; o Incremento
do Produto – constitui as funcionalidades do software quando pronto e o Backlog da Sprint –
que se trata do planejamento dos entregáveis da Sprint (PRIKLADNICKI; WILLI; MILANI,
2014).
O framework do Scrum é composto por quatro cerimônias que norteiam todo o
gerenciamento do projeto. São elas (PRIKLADNICKI; WILLI; MILANI, 2014):
•

Reunião de Planejamento da Sprint: Também conhecida como Planning, é
onde serão determinados o objetivo para a sprint seguinte. Serão colhidos itens
do Backlog do Produto e passados para Backlog da Sprint. O Scrum Team deve
mensurar o esforço para as entregas desejadas e selecionar apenas o que é
cabível de ser entregue dentro do prazo da Sprint;

•

Scrum Diárias: Também nomeadas Daily Meeting ou Reunião Diária, são
responsáveis por elevar o nível da auto-organização da equipe. Todo o time
deve compartilhar o status de suas respectivas atividades, sinalizar riscos e
declarar possíveis problemas ou impeditivos;

14

•

Revisão da Sprint: Em inglês, Review, é o momento que o produto será
entregue, onde o Scrum Team falará sobre o que foi produzido e o Product
Owner valida ou não as entregas da Sprint.

•

Retrospectiva da Sprint: Momento em que todo o time se reúne, incluindo o
Scrum Master e o Product Owner, para inspecionar o processo empírico,
realizar adaptações e comunicar sobre os percalços da Sprint anterior a fim de
possibilitar a discussão para encontro de uma solução.

Um dos idealizadores do Scrum, Ken Schwaber, detalhou que alguns pontos chave
podem sintetizar os princípios desse framework (SCHWABER, 2002):
•

Manter pequenas equipes de trabalho. Dessa forma, a comunicação é
otimizada, a sobrecarga minimizada e aumenta-se o compartilhamento de
conhecimento tácito e informal;

•

Adaptabilidade a mudanças técnicas ou de negócio para garantir que o melhor
produto possível seja produzido;

•

Entrega frequente de partes de software que podem ser inspecionados,
ajustados, testados, documentados e desenvolvidos;

•

Trabalho e responsabilidades divididos pela equipe;

•

Testar e documentar constantemente o produto, conforme ele é construído;

•

Capacidade de declarar um produto "pronto" sempre que necessário para não
perder uma janela de oportunidades.

b) Extreme Programming (XP):
Segundo Dias (2005), “o framework XP é um Método ágil para pequenas e médias
equipes desenvolverem software, em ambientes com requisitos instáveis”. A metodologia XP
é embasada em boas práticas de desenvolvimento de software já conhecidas dos métodos
tradicionais, porém, se diferencia na abordagem, tratando-as ao “extremo”, o que dá origem ao
nome.
Conforme apontado por Beck (2001), a principal premissa desse framework é que
considera que o custo de mudança de software não é exponencial em relação ao curso do
projeto, isto é, corrigir um erro no início ou no meio do projeto não gera tanta diferença para o
sucesso do gerenciamento do projeto. A Figura 5 ilustra essa ideia. Tendo isso como base, esse
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modelo flexibiliza a alteração de requisitos durante todo o curso do projeto, até o momento que
o software é instalado em ambiente produtivo, isto é, quando o produto é entregue.
Figura 5 – Custo da mudança do software x Fase do projeto

Fonte: Adaptado de BECK (2004, apud DIAS, 2005).

O XP possui doze princípios que norteiam a abordagem de gerenciamento do
framework. Segundo Cohen; Lindvall; Costa (2004) o XP não é decorrente da aplicação desses
princípios isoladamente, e sim devem ser combinados. Os doze itens são:
1) Jogo do Planejamento: No início de cada iteração, clientes, gerentes e os
desenvolvedores devem ser reunir para definir, estimar e priorizar os requisitos para a
próxima entrega;
2) Pequenos lançamentos: Logo após as primeiras iterações uma versão do sistema já é
lançada para que os usuários e stalkeholders possam ter acesso. Em seguida, as novas
versões de trabalho são colocadas em produção em qualquer momento;
3) Metáfora: A modelagem de sistemas é realizada através de metáforas contadas por
clientes, gerentes e desenvolvedores, a fim de facilitar a comunicação e colocá-la no
mesmo nível de entendimento para todos: nem muito técnica, nem muito voltada às
especificidades do negócio;
4) Design simples: Os desenvolvedores são incentivados a manter o design o mais simples
possível;
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5) Testes: Os desenvolvedores realizam TDD – Test Driven Development, o que significa
que os desenvolvedores devem realizar testes de aceitação para seu código antes
iniciarem a codificação. Os clientes escrevem testes funcionais para cada iteração e ao
final de cada iteração, devem ser realizados os testes regressivos;
6) Refatoração: Conforme novas realeases forem sendo realizadas, o design deve ser
evoluído para mantê-lo como tão simples quanto possível;
7) Programação em pares: Os desenvolvedores trabalham em pares, isto é, dois
desenvolvedores juntos trabalham na mesma máquina escrevendo o código, o que
permite uma menor chance de produto com erro;
8) Integração contínua: Sempre que há algum entregável possível, os desenvolvedores
integram o novo código ao produtivo. Todos os testes regressivos devem ser realizados
quando isso ocorre, a fim de verificar que nenhum item já implementado apresente
falha;
9) Propriedade coletiva: Todos os desenvolvedores podem fazer quaisquer alterações
necessárias, mesmo que o ajuste necessário seja em uma linha de código que não tenha
sido escrita por ele;
10) Cliente no local: Algum usuário de negócio deve estar no mesmo ambiente físico que
a equipe de desenvolvimento a todo momento, para que a comunicação se torne mais
fluida e que as dúvidas possam ser respondidas rapidamente;
11) Semanas de 40 horas: Os entregáveis selecionados para a iteração devem ser
selecionados de forma que haja viabilidade para que sejam entregues considerando a
jornada normal de 40h semanais, sem necessidade de horas extras pelos
desenvolvedores;
12) Espaço de trabalho aberto: Os desenvolvedores trabalham em um espaço de trabalho
comum.

c) Crystal Methods:

Este framework ágil é norteado pela comunicação. Seu criador, Alistar Cockburn,
acreditava que o maior dificultador para o desenvolvimento de software eram as interações
humanas. Seu modelo de gerenciamento, portanto, está fortemente associado à manutenção e
otimização desse item.
Crystal Methods é um framework voltado para o foco nas pessoas, interação,
comunicação, habilidades e talentos. Conforme as documentações são trocadas por interações
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face-a-face, o processo se torna menos engessado e a qualidade das entregas aumenta (COHEN;
LINDVALL; COSTA, 2003).
Para a priorização de demandas, o framework propõe métodos que variam de acordo
com a criticidade do software a ser desenvolvido, como mostrado na Figura 6. Como a
metodologia apresenta foco em pessoas, o impacto nestas é o item principal responsável pela
classificação da criticidade (DIAS, 2005).
Figura 6 – Esquema de cores para priorização de demandas no Crystal Methods

Fonte: COHEN et al. (2003, apud DIAS, 2005)

d) Feature-Driven-Development (FDD):

Trata-se de um framework voltado ao modelo orientação a objetos. Seus principais
valores são (HIGHSMITH, 2002):
•

Um sistema para construir sistemas é necessário para escalar para projetos
maiores;

•

Um processo simples e bem definido funciona melhor que um muito complexo
e redundante;

•

As etapas do processo devem ser lógicas e a equipe deve entender o valor de
cada uma;

•

A barreira à mudança deve ser algo a ser superado, para que não impeça que o
trabalho real aconteça;
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•

A concentração da equipe deve estar nos resultados;

•

Os ciclos de vida devem ser curtos, iterativos e orientados por recurso.

O processo do FDD se inicia com a modelagem do que é desejado para ser desenvolvido.
Os membros da equipe, gestores e usuários de negócio se reúnem para criar um passo a passo
do que deve ser realizado para obter o produto. As atividades devem necessitar de até 10 dias
para serem desenvolvidas. Aquelas que porventura levem mais tempo, devem ser segmentada
em subatividades. Então, os desenvolvedores escolhem as atividades que irão desenvolver e
têm de 1 a 2 semanas para entregar seus códigos, que fazem parte da composição do produto
final. O FDD não determina o número de pessoas para a equipe. (COHEN; LINDVALL;
COSTA, 2003).
Na contramão dos outros Frameworks Ágeis, o FDD se baseia em processos bem
definidos e que podem ser repetidos. (DIAS, 2005).

e) Lean Development (LD):

Esse framework surgiu baseado no modelo Toyotista de produção, de onde decorre o
seu nome. O principal objetivo do Lean Development é reduzir em um terço o prazo, o custo e
o nível de defeitos no desenvolvimento de software. (DIAS, 2005).
Cohen; Lindvall; Costa (2003) diz que o LD se trata mais de uma filosofia de gestão do
que um processo de desenvolvimento; pois não descreve qual deve ser o tamanho da equipe, a
duração da iteração, como o time deve ser distribuído ou para qual tipo de criticidade de sistema
é adequado
Segundo Highsmith (2002), os doze princípios do LD são:
1) Satisfazer o cliente é a maior prioridade;
2) Sempre forneça o melhor valor possível pelo orçamento;
3) O sucesso depende da participação ativa do cliente;
4) Cada projeto LD é um esforço de equipe;
5) Tudo é mutável;
6) Domine soluções, não aponte;
7) Complete, não desenvolva;
8) Uma solução de 80 por cento hoje é melhor que uma 100 por cento amanhã;
9) O minimalismo é essencial;
10) As necessidades determinam a tecnologia;
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11) O incremento do produto é o incremento de funcionalidades, não tamanho;
12) Nunca force o LD além de seus limites.

f) Dynamic Systems Development Method (DSDM):

O Dynamic Systems Development Method ou Método de Desenvolvimento de Sistemas
Dinâmico é único framework compatível com a ISO9000 (DIAS, 2003). Seu ciclo de vida
possui seis fases (COHEN; LINDVALL; COSTA, 2003):
1) Pré-projeto: Etapa onde todas as validações necessárias são realizadas para garantir
que o projeto possa ser iniciado como, por exemplo, a aprovação do orçamento;
2) Estudo de Viabilidade: Realizado por no máximo algumas semanas, verifica se a
abordagem DSDM é correta para o projeto em questão;
3) Estudo de Negócios: Resulta na definição das regras de negócio, identificando
usuários, mercados e processos de negócios que serão afetados pela construção do
projeto;
4) Modelo Funcional de Iteração: Esse modelo consiste em construir protótipos
baseados nos riscos envolvidos e seu desenvolvimento. O processo é composto por:
a) Identificar o que deve ser produzido; b) Acordar quando o item será realizado; c)
Desenvolver; d) Testar, revisar documentações e homologar para verificar se o
desenvolvimento está correto;
5) Projeto e Construção da Iteração: Quando o protótipo está testado e pronto para ser
entregue;
6) Implementação: Sistema é enviado para produção. É criado um documento de
Revisão que declara o estado do software no momento da implantação: ou o sistema
está apto e atende as funcionalidades; ou está incompleto;
7) Pós-projeto: Inclui as atividades de manutenção e sustentação.

g) Agile Modeling (AM):

É um framework baseado em valores, princípios e práticas que se concentram na
modelagem e documentação de Programas. Os três maiores objetivos dessa modelagem são
(AMBLER, 2002):
1) Definir e mostrar como praticar uma modelagem eficaz e leve;
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2) Demonstrar como aplicar técnicas ágeis de desenvolvimento de software;
3) Abordar como técnicas de modelagem eficazes podem ser aplicas, independente do
software produzido.
Agile Methods não é um método completo de desenvolvimento de software, e sim, é um
framework que foca na documentação e modelagem e pode ser usado com qualquer processo
de desenvolvimento de software (AMBLER, 2002).
Segundo Cohen; Lindvall; Costa (2003), os valores do AM se assemelham aos do XP:
comunicação, simplicidade, feedback e coragem. O AM inclui também humildade. É
fundamental para o sucesso do projeto que se tenha comunicação eficaz em sua equipe e
também com o stakeholder do projeto. Uma vez que AM não é um método completo de
desenvolvimento de gerenciamento e processo de software deve ser usado com outros métodos
de gerenciamento.

2.2.2.3 Comparação entre os métodos Tradicional e Ágil

Conforme apresentado nos capítulos anteriores, a principal diferença entre o
gerenciamento de projetos tradicionais e ágeis se deve aos enfoques de cada um. Enquanto no
gerenciamento Tradicional é necessário realizar os processos sequenciados por área e o
entregável só é visualizado pelas áreas interessadas ao fim do projeto; no ágil os ciclos de
entrega são menores, e cada iteração representa uma pequena etapa com todos os processos
NERUR et al. (2005).
Para complementar esta comparação, a Tabela 3 baseada em Nerur et al. (2005) fornece
um comparativo entre as duas modelagens de acordo com os temas: Premissa Fundamental,
Estilo de Gerenciamento, Distribuição de Papéis, Papel do Cliente, Modelo de
Desenvolvimento e Tecnologia:

21

Tabela 3 - Comparação entre os enfoques clássico e ágil de desenvolvimento de software

Fonte: NERUR (2005 apud DIAS, 2005)

Apesar de obsoleto na literatura, o modelo de gerenciamento de projetos tradicional,
principalmente o Cascata, continua ainda sendo frequentemente utilizado pelas empresas;
enquanto o ágil busca ganhar cada vez mais espaço nas organizações. Uma pesquisa elaborada
pelo Standish Group International em 2015, denominada Chaos Report, realizou a comparação
entre as taxas de sucesso de projetos realizados com os frameworks ágil e cascata. A Tabela 4
descreve o resultado:

Tabela 4 - Resolução dos projetos por metodologia de gerenciamento

Resolução dos projetos por metodologia de gerenciamento
Tamanho do projeto
Método Sucesso
Desafiante Falha
Ágil
39%
52%
9%
Todos/Média
Cascata
11%
60%
29%
Grandes
Médios
Pequenos

Ágil
Cascata
Ágil
Cascata
Ágil
Cascata

18%
3%
27%
7%
58%
44%

59%
55%
62%
68%
38%
45%

23%
42%
11%
25%
4%
11%

Fonte: Adaptado de STANDISH GROUP INTERNATIONAL (2015)

Conforme evidenciado pela pesquisa acima realizada pelo Standish Group International
em 2015, independente da dimensão do projeto, aqueles que empregaram metodologias ágeis
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apresentaram maior percentual de aproveitamento, com 39% de sucesso contra 11% do método
Cascata.
Além da pesquisa apresenta, para este trabalho foi realizada uma pequena pesquisa com
colaboradores de uma empresa de qualidade de software da região serrana do Rio de Janeiro
que possui projetos conduzidos de ambas as formas. Ao todo foram entrevistados dez
funcionários, que foram questionados se já haviam participado de projetos ágeis; se perceberam
diferença na dinâmica de equipes e qual julgavam mais efetivo. De dez entrevistados, oito já
haviam participado de projetos ágeis (80%), dos quais 75% apontaram notar diferença entre as
abordagens e que julgavam o resultado da metodologia ágil mais efetivo em suas respectivas
experiências. Os demais 25% informaram não perceberem diferença de abordagem, qualidade
de entrega ou dinâmica de projeto.

2.2.2.4 Oportunidades de melhoria nos métodos e frameworks ágeis

Um dos objetivos principais desse trabalho é apresentar alternativas para gerenciamento
ágil de projetos que mescle as boas práticas de frameworks com as partes positivas de outros,
diminuindo a incidência de pontos negativos. Para tanto, é preciso conhecer quais são os
principais questionamentos realizados acerca das metodologias e frameworks de gerenciamento
ágil contidos na literatura.
Salinas; Neto; Emer (2017) relatam a partir de pesquisa realizada que as principais
barreiras para implementação de modelagens ágeis de gerenciamento de projeto são:
1) Pouca experiência: Apesar de já haver quase 20 anos desde o Manifesto Ágil, as
empresas brasileiras se encontram atrasadas e começaram a se familiarizar com o
tema por um pouco mais de dez anos. Apesar de hoje mais de 50% das empresas
adorarem métodos ágeis, ainda é algo recente para boa parte delas;
2) Confiança na capacidade de escalar: Em empresas onde o método ágil não é
difundido, é comum que os líderes não consigam visualizar se há escalabilidade, já
que no ágil os processos de requisitos, desenvolvimento e teste são realizados em
pequenas iterações até o desenvolvimento do produto completo. No tradicional, todo
o requisito é elaborado logo no início do projeto;
3) Pouca ou nula colaboração do cliente: Um dos principais pilares dos frameworks
ágeis está pautado na comunicação constante e direta com o cliente. Caso o projeto
não seja priorizado nas atividades do usuário, o andamento do projeto será
comprometido;
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4) Complexidade ou tamanho dos projetos: É comum que os frameworks ágeis
comecem a ser implantados nas organizações por projetos menores como um case,
para testarem e praticarem os conceitos; o que pode gerar insegurança na gestão ao
trazer a metodologia para projetos maiores.

Turk; France; Rumpe (2005) analisaram as limitações do frameworks para gerenciamentos
de projetos ágil baseados no Manifesto Ágil de 2001. Para formular seus apontamentos, o artigo
divide em 11 pressuposições que o agilismo considera:
1) Pressuposto 01 – Os clientes estão co-localizados com o time de desenvolvimento e
disponíveis quando necessário: De acordo com o artigo, a ênfase na presença física
existente nas práticas defendidas por processos ágeis não se adaptam bem ao impulso
da globalização e trabalho remoto. Além disso, no geral, os clientes possuem outras
atividades e nem sempre estarão disponíveis e à disposição dos desenvolvedores.
2) Pressuposto 02 – Documentação não é um papel central no desenvolvimento de
software: Muitas vezes o serviço de desenvolvimento de software é terceirizado, e as
empresas contratadas tendem a exigir em seus termos que haja documentação
explicitando o escopo do projeto e o detalhamento da demanda. Os autores sugerem que
um contrato que suponha o desenvolvimento ágil deve ser composto por duas partes:
a) Parte Fixa: Determina como a empresa contratada deve incorporar
possíveis mudanças (ex.: change requests – CR, baseadas em número de
horas), quais são as atividades sob responsabilidade da terceirizada,
produto mínimo entregável.
b) Parte Variável: Determina que os requisitos podem ser variáveis, desde que
dentro das fronteiras delimitadas pela Parte Fixa do contrato.
3) Pressuposto 03 – Requisitos de software e condições do ambiente evoluem conforme o
desenvolvimento: Processos ágeis como Extreme Programming focam em construir
produtos de software que resolvam um problema específico, o que muitas vezes impede
o desenvolvimento de uma solução generalizada que poderia produzir benefícios a
longo prazo.
4) Pressuposto 04 – Processos de desenvolvimento que são mais suscetíveis à mudança
das características do projeto e produto são mais propensos a produzir entregáveis
melhores: Os frameworks ágeis estimulam o micro e autogerenciamento do time.
Entretanto, esse tipo de artifício costuma ser aplicado em pequenas e médias equipes.
Em grupos maiores, é necessária uma maior formalização pois nem sempre todos
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participarão de uma conversa cara a cara no mesmo momento. Também, quando há alta
rotatividade da equipe, a pouca documentação e formalização pode ser um problema, já
que será necessário alocar um dos recursos para transpor o conhecimento.
5) Pressuposto 05 – Os times possuem a experiência adequada para definir e adaptar seus
processos da melhor forma: Devido à informalização de teste prevista por alguns
frameworks ágeis, é possível que softwares críticos apresentem erros graves e que
podem comprometer algo sério, como vazar informações sigilosas da organização. Para
tanto, algumas práticas previstas em algumas metodologias ágeis são recomendadas
para serem extensíveis às demais. São elas: (a) Desenvolvimento Orientado a Testes
(Test Driven Development – TDD); (b) A produção preliminar de software de valor com
pequenos entregáveis; (c) Programação em pares.
6) Pressuposto 06 – A visibilidade do projeto pode ser alcançada por entrega incremental
e algumas métricas: O cliente pode não enxergar valor em entregas parciais, já que sua
real necessidade pode estar associada ao produto completo.
7) Pressuposto 07 – Avaliação rigorosa de artefatos de software (produtos e processos)
podem ser restritos a revisões informais e teste de código: Dependendo do projeto de
software, a garantia da qualidade pode necessitar de mais etapas e formalização dos
artefatos desenvolvidos.
8) Pressuposto 08 – O reuso e a generalidade não devem ser objetivos do desenvolvimento
de uma aplicação específica.
9) Pressuposto 09 – O custo de mudança não muda drasticamente com o tempo: Em
divergência do postulado pelo framework XP, em alguns casos, a alteração de requisitos
pode implicar em alterações extensivas no software, que podem influenciar em toda a
arquitetura da solução. Nesses casos de maior impacto, se o projeto já estiver em fase
avançada, o custo da mudança pode ser altíssimo.
10) Pressuposto 10 - O software pode ser desenvolvido em incrementos: Em casos
específicos e dependendo da arquitetura da solução, pode não ser possível ou viável a
segmentação em pequenas entregas.
11) Pressuposto 11 – Não há necessidade de projetar mudança porque todas as alterações
necessárias podem ser realizadas através de refatorar o código.

Com base nos itens abordados acima por Salinas; Neto; Emer (2017) e Turk; France;
Rumpe (2005), as próximas etapas do estudo devem buscar entender como evoluir o
gerenciamento ágil de projetos para que parte desses itens sejam superados ou amenizados.
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3

METODOLOGIA

3.1 Classificação da pesquisa

Quanto à natureza, a pesquisa classifica-se como aplicada, devido ao interesse prático
e na solução de problemas reais. Já em relação aos objetivos, classifica-se como exploratória,
pois envolve levantamento bibliográfico e busca de exemplos e estudos de caso. Quanto à
abordagem, é mista, já que é proposta a análise e discussão fomentada também de dados
quantitativos. Em relação aos métodos, é pesquisa Ação, já que há interação direta com o
público-alvo do objeto de pesquisa através de questionários, buscando refletir os pontos
pesquisados e confirmar proposições.

3.2 Unidade de Análise

A Unidade de Análise trata-se dos frameworks e metodologias de gerenciamento de
projetos de Tecnologia de Informação publicados ao longo dos últimos 30 anos e com maior
aderência entre as principais empresas mundiais no contexto da Industria 4.0. Para tanto, será
feito uso de referências bibliográficas e estudos de casos encontrados na literatura para
avaliação e comparação dos frameworks existentes.
A proposição de um novo modelo foi realizada a partir de duas pesquisas. A primeira
teve intuito de entender as oportunidades de melhoria nos métodos atuais, entendo na prática
quais são os pontos de fragilidade. Com base nas respostas fornecidas, foi realizada a
compilação de soluções para o melhor gerenciamento de projetos, contornando os pontos de
atenção elencados pelos primeiros respondentes. Em um segundo momento, foi aplicado um
novo questionário a fim de validar que as proposições são eficazes. Para garantir que a
independência das informações, a amostra selecionada para responder às pesquisas foi
segmentada em dois grupos, orientado pelo Hold-Out, em que a base de dados é dividida em
duas partes, com isso uma das partes é usada para construção do modelo e a outra parte para
validação desse (SCHREIBER et. al., 2017). Nesse caso, um grupo de pessoas foi utilizado para
a primeira entrevista, enquanto o segundo foi submetido à segunda pesquisa com fim de
validação. Utilizou-se grupos distintos para evitar vieses.
O primeiro formulário aplicado conteve vinte perguntas que buscavam entender sobre a
vivência profissional do público pesquisado, familiaridade com os frameworks, avaliações dos
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métodos e perguntas abertas sobre desafios e sugestões. O questionário tinha como título
“Gerenciamento ágil de projetos: como otimizar?” e conteve perguntas do tipo:
•

Múltipla Escolha: respostas pré-selecionadas pelo elaborador do questionário,
é possível escolher apenas uma opção.

•

Caixas de Seleção: respostas pré-selecionadas pelo elaborador do questionário,
é possível escolher mais de uma opção;

•

Texto de resposta longa: resposta livre ao respondente.

O segundo formulário possuía quatorze perguntas, e tinha como objetivo validar as
propostas apresentadas. Os tipos de pergunta que compuseram o questionário foram do tipo
Múltipla Escolha.

3.3 Descrição da amostra

Para este trabalho foi consultada uma amostra de vinte pessoas, selecionadas
aleatoriamente. Todas os participantes trabalhavam ativamente com projetos do ramo de
Tecnologia da Informação em quatro empresas do estado do Rio de Janeiro. A fim de
diversificar a amostra, os participantes não trabalhavam todos em uma mesma companhia e
possuíam níveis de senioridade diferentes. A natureza das funções também se diferenciava, do
grupo de vinte pessoas, seis exerciam cargos gerenciais, exercendo atividades de liderança,
enquanto os demais eram analistas, responsáveis por atividades operacionais. As respostas
foram coletadas via formulário online em alguns casos e em outros, via telefone; mas inseridas
no formulário online posteriormente.
A realização da pesquisa demandava dois momentos: o primeiro para determinar quais
são os pontos do Gerenciamento Ágil de Projetos que poderiam ser otimizados; e o segundo,
para validar as medidas propostas. A fim de respeitar a integridade das respostas e para que a
validação das proposições fosse independente e não viciada, o grupo responsável pela validação
não poderia ser o mesmo que indicou os pontos a otimizar.
Devido à necessidade de repartição da amostra em dois grupos, a pesquisa foi realizada
seguindo o método de avaliação Hold-out, conforme elucidado no tópico 3.2. Sendo assim, os
dois grupos consultados foram divididos aleatoriamente, porém respeitando a divisão da
natureza dos cargos. Logo, cada pesquisa foi aplicada à dez funcionários, sendo três em cargos
de liderança e os demais, operacionais.
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3.4 Estatística
Para quantificar os dados, foram utilizados resumos numéricos, como a moda, para
encontrar as respostas mais apontadas. Após tratativa dos dados por frequência, os resultados
foram apresentados em diagramas como gráficos de colunas, barra, pizza e rede.

3.5 Procedimentos para pesquisa bibliográfica

3.5.1 Busca
Segundo Medeiros (2006), a pesquisa é “um procedimento formal para aquisição de
conhecimento sobre a realidade”. Sendo assim, foram buscados materiais a partir dos principais
meios de referência da área de Tecnologia da Informação, como portais de congressos, assim
como teses e livros voltados à Gestão e Arquitetura Empresarial. A partir da identificação de
palavras-chave para o tema, foi montada a árvore de palavras-chave utilizada para buscas nos
canais Google Acadêmico (considerando artigos relevantes pelo número de citações), bancos
de teses e dissertações de principais universidades brasileiras e estrangeiras, sites de congressos
de Engenharia de Produção, Engenharia da Computação e Sistemas de Informação e o portal
de periódicos da CAPES.

3.5.2 Organização

Inicialmente, foi construída uma organização sequencial de como o gerenciamento de
projetos de tecnologia de Informação foi sendo evoluído desde a criação desse conceito e quais
os avanços dentre uma metodologia e outra.
Após a leitura dinâmica dos artigos e livros selecionados, estes foram organizados pela
relevância e abrangência em relação aos tópicos pesquisados, além da relevância da publicação
para o nicho. Os autores renomados no campo serão priorizados.

3.5.3 Seleção

A partir da identificação e organização dos arquivos, foi identificada a necessidade de
coletar algum material complementar. Como sugere Rowler e Slack (2004), foi realizado mapa
mental para auxiliar na organização das ideais e assim facilitar o processo de seleção dos
artigos, livros, periódicos e materiais mais relevantes.
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3.5.4 Leitura, anotação e análise crítica

Após busca, organização e seleção do material a compor a pesquisa bibliográfica, foram
seguidos os passos sugeridos por Rowler e Slack (2004) para a construção de uma revisão
bibliográfica:
1) Escanear ou reunir os documentos principais a fim de possibilitar seu agrupamento
entre temas similares;
2) Realizar anotações para entender melhor os temas e mensagens de cada bibliografia,
através de marcações e notas em partes importantes para facilitar encontrar essas informações
posteriormente;
3) Estruturar a Revisão da Literatura com foco em identificar os temas-chave na revisão
e de modo a organizar conceitos e documentos de acordo com os temas-chave.

3.5.5 Redação do Relatório

Ainda segundo Rowler e Slack (2004), a redação da Revisão da Literatura pode começar
assim que uma ampla estrutura for criada nos passos anteriores. Os cabeçalhos na estrutura
podem ser usados para analisar documentos existentes fazendo comentários de margem
referindo-se à seção da revisão da literatura. Para redação do relatório são sugeridas três
possibilidades, que preferencialmente devem ser mescladas. São elas:
a) uma destilação e compreensão dos conceitos-chave;
b) citações, nas palavras originais do autor. Estas foram utilizadas com moderação e para
impacto especial;
c) destilação de posições, resultados de pesquisas ou teorias de outros autores, mas escrito
em suas palavras e com ressalvas e observações próprias, devidamente creditados.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesse capítulo estão elencados os resultados encontrados a partir da aplicação das
pesquisas e proposições de melhorias para o gerenciamento ágil de projetos de TI.

4.1 Primeira pesquisa: Em busca das oportunidades de melhoria

Durante o estudo do estado da arte foram pesquisados os principais fatores para
determinação do sucesso no gerenciamento de projetos. Os métodos Triângulo de Ferro,
Modelo Estrela, as cinco dimensões do sucesso do projeto de Fortune e White (2006), os dez
fatores de Pinto e Slevin (1989), e o POL (project outcome lifecycle) são os principais conceitos
que nortearam a formulação da primeira pesquisa. Em especial, os modelos Triângulo de Ferro
e Estrela foram considerados no enfoque para formulação de perguntas; considerando os itens
escopo, tempo, risco, qualidade, custo e recurso como os principais responsáveis por determinar
o sucesso da aplicação de frameworks e metodologias de gerenciamento de projetos de TI.
As perguntas realizadas, suas naturezas e as opções de resposta do formulário são
mostradas na Tabela 5:

Tabela 5: Composição do primeiro questionário

Gerenciamento ágil de projetos: como otimizar?
Tipo de
ID
Pergunta
Respostas possíveis
pergunta
Analista;
Múltipla
1 Qual o seu cargo?
Gerencial;
escolha
Trainee
Como você definiria o tamanho dos
2 projetos que você participa, em sua
maioria?

Múltipla
escolha

Como se enquadravam as metodologias
3 dos projetos em que você participou nos
últimos 5 anos?

Múltipla
escolha

Projetos pequenos;
Projetos médios;
Projetos grandes
Tradicional (Cascata, Espiral,
etc.);
Ágil (Scrum, XP, Crystal
Methods, etc.);
Participei de projetos com ambas
metodologias;
Misto/Não definido
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No caso de ter participado de projeto com
4 ambas as metodologias, qual era a
predominante ou a mais frequente?

5

Quais metodologias tradicionais de
gerenciamento de projeto você conhece?

Múltipla
escolha

Caixas de
seleção

Tradicional (Cascata, Espiral,
etc.);
Ágil (Scrum, XP, Crystal
Methods, etc.);
Misto/Não definido;
Outros (informe)
Cascata;
Espiral;
Não conheço;
Outros (informe)

Caixas de
seleção

Cascata;
Espiral;
Não trabalhei com metodologias
tradicionais de gerenciamento de
projeto;
Outros (informe)

Caixas de
seleção

Scrum;
XP (Extreme Programming);
Crystal Methods;
Feature-Driven-Development
(FDD);
Lean Development (LD);
Dynamic Systems Development
Method (DSDM);
Agile Modeling (AM);
Não conheço;
Outros (informe)

Com quais metodologias/frameworks
8 ágeis de projeto você trabalhou nos
últimos 5 anos?

Caixas de
seleção

Scrum;
XP (Extreme Programming);
Crystal Methods;
Feature-Driven-Development
(FDD);
Lean Development (LD);
Dynamic Systems Development
Method (DSDM);
Agile Modeling (AM);
Não trabalhei com metodologias
ágeis de gerenciamento de
projeto;
Outros (informe)

Você considera que a gestão ágil de
9 projetos era bem desempenhada nos
projetos em que participou?

Múltipla
escolha

Sim;
Não;
Talvez;
Não sei opinar

Com quais metodologias tradicionais de
6 gerenciamento de projeto você trabalhou
nos últimos 5 anos?

7

Quais metodologias ágeis de projeto você
conhece?
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Na sua visão, qual(is) era(m) o(s)
10 ponto(s) que a metodologia utilizada em
seus trabalhos mais deixava a desejar?

Caixas de
seleção

Na sua visão, qual a principal barreira na
11 implantação de uma metodologia do
projeto?

Múltipla
escolha

Dentro do Scrum, qual cerimônia você
12 considera mais importante para o bom
gerenciamento do projeto?

Múltipla
escolha

Dentro do Scrum, qual cerimonia voce
13 considera que menos agrega valor para o
gerenciamento do projeto?

14

15

16

17

18

19

Quais os maiores desafios que você
encontra no seu dia-a-dia para que o
projeto se mantenha dentro do
ORÇAMENTO?
Quais os maiores desafios que você
encontra no seu dia-a-dia para que o
projeto se mantenha dentro do
PRAZO/CRONOGRAMA?
Quais os maiores desafios que você
encontra no seu dia-a-dia para que o
projeto se mantenha dentro do ESCOPO?
Quais os maiores desafios que você
encontra no seu dia-a-dia para que o
projeto se mantenha dentro do padrão de
QUALIDADE esperado?
Quais os itens do gerenciamento ágil de
projeto que você mais acredita funcionar
na prática e por quê?
Quais os itens do gerenciamento ágil de
projeto que menos vê valor?

Gestão de equipes;
Gestão de expectativas do
cliente;
Gestão de tempo;
Gestão de recursos
financeiros/custos;
Gestão de escopo;
Gestão de qualidade;
Outros (informe)
Pouca experiência;
Confiança na capacidade de
escalar;
Pouca ou nula colaboração do
cliente;
Complexidade ou tamanho dos
projetos
Planning;
Daily;
Review;
Retrospective;
Todos eram igualmente
importantes

Múltipla
escolha

Planning;
Daily;
Review;
Retrospective;
Não tive percepção de valor em
nenhum ritual

Texto de
resposta
longa

Texto livre

Texto de
resposta
longa

Texto livre

Texto de
resposta
longa

Texto livre

Texto de
resposta
longa

Texto livre

Texto de
resposta
longa
Texto de
resposta
longa

Texto livre

Texto livre
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O que você acha que deveria ser
diferente, de forma geral, no
20
gerenciamento de projetos que você
participa?

Texto de
resposta
longa

Texto livre

Fonte: Autoria própria

Todas as respostas dos entrevistados à primeira pesquisa estão listadas nos Apêndices
A a T.
Conforme já previsto no momento da segmentação dos grupos de resposta pela
avaliação hold-out, dos 10 participantes, 7 se definiam como cargo “Analista”, enquanto os
demais 30% assinalaram a opção “Gerente”. Esta pergunta se faz necessária porque a visão
sobre a aplicação do gerenciamento de projetos pode ser diferente para cargos de liderança e
operacionais; já que os papéis e responsabilidades a que são submetidos são diferentes.
Como visto na Revisão de Literatura, os cargos de liderança estão associados a certificar
o bom cumprimento da metodologia, assegurar a gestão de riscos, requisitos e orçamento e
realizar o contato com os clientes internos e externos; enquanto os cargos operacionais, como
os analistas, integram o time do projeto, sendo responsáveis por produzir os artefatos,
codificação, documentação e inspeção.
Para algumas perguntas, essa distinção de atividades pode não ser relevante; entretanto,
no que se refere à clareza das práticas das metodologias, é importante ressaltar que diferentes
papéis podem ter visões discordantes, principalmente considerando que em um cenário comum
e não idealizado, a comunicação dos projetos não é sempre clara e eficaz com todo o time.
A segunda pergunta refere-se ao tamanho dos projetos que os pesquisados participam.
No geral, conforme estudado na Revisão de Literatura, as metodologias e frameworks de
Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação podem ser aplicados para todos os
tamanhos de projetos, desde simples melhorias como grandes implantações. Entretanto, é
esperado que de acordo com o escopo do projeto, prazo e orçamento, a complexidade do projeto
também maximize, aumentando o desafio e demandando ainda mais uma boa prática de
gerenciamento. Em projetos grandes e estratégicos, uma falha na gestão pode ser muito mais
visível e gerar mais impactos, já que os clientes e stakeholders possuem mais peso na
organização e a pressão pela entrega é maior.
O gráfico 1 apresenta informações sobre a configuração dos projetos de participados
pelos entrevistados.
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Gráfico 1: Tamanho dos projetos participados

Fonte: Autoria própria

Conforme exibido no gráfico 1, 90% dos consultados classificam os projetos que
participam como médios ou grandes/estratégicos.
Ainda no sentido de identificar a experiência dos entrevistados, as próximas duas
perguntas buscam entender qual os tipos de metodologia de projetos com os quais estão mais
familiarizados. Considerando que o objetivo deste trabalho é sugerir melhorias para os métodos
ágeis, é importante que os pesquisados possuam vivência com esse modelo de gestão.

Gráfico 2: Classificação das metodologias de projetos

Fonte: Autoria própria
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Como pode ser observado no Gráfico 2, é interessante perceber como apenas 20% dos
entrevistados classificam os projetos que participam como ágil, enquanto 50% dizem participar
de projetos com ambas as metodologias (tradicional e ágil). Os demais relatam participar de
métodos “mistos”. O fato de poucas pessoas afirmarem que participam apenas de projetos ágeis
é algo relevante que corrobora com a ideia de que, apesar de criado em 2001, o Manifesto Ágil
ainda não está difuso no Brasil. Trinta porcento dos pesquisados dizem participar de projetos
com metodologia híbrida, isto é, com conceitos também do tradicional. Os outros 50% também
participaram de projetos com métodos tradicionais, como Cascata e Espiral, nos últimos 5 anos.
O quarto item da pesquisa perguntava sobre, no caso de ter participado de projetos com
mais de uma metodologia, ou seja, “misto”, qual era mais predominante. Quarenta porcento
identificam a Tradicional como a mais acentuada, enquanto 30% identificam ágil. Os demais
optaram pela resposta “Misto/Indefinido”. Fica claro, nesse caso, que quando a metodologia de
gerenciamento de projetos não é exercida na prática de forma clara, ora pode se assemelhar a
mais de uma linha, ora de outra. A influência dos frameworks Tradicionais ainda sobre o Ágil
é um dos fatores que pode estar diretamente associado ao desempenho desfavorável do
gerenciamento de projeto baseado no agilismo. Como muitas organizações ainda não
conseguem se desvencilhar completamente dos modelos mais tradicionais, os frameworks não
são bem desenvolvidos.
Não é desejável, entretanto, fusionar aspectos da metodologia Cascata com as
orientações Ágeis. Conforme a pesquisa do Standish Group International de 2015 mostrada no
tópico 3.2.2.3 deste trabalho, em uma consulta com mais de 10.000 projetos de software, os
índices de sucesso em projetos ágeis são muito superiores aos métodos tradicionais, o que indica
que as diretrizes desse último já não são tão eficazes.
As quatro próximas questões (5 a 8), contrapõe quais frameworks os entrevistados
conhecem versus com quais já trabalharam, segmentado por Tradicional e Ágil, mostrado nos
gráficos 3 e 4.
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Gráfico 3: Metodologias Tradicionais de Gerenciamento de Projetos de Tecnologia de Informação conhecidas
versus utilizadas

Fonte: Autoria própria

Como exibido no gráfico 3, todos os participantes estão familiarizados com os conceitos
da metodologia Cascata e 40% da Espiral. Ao todo, 8 pessoas (80%) já participaram de projetos
com a metodologia Cascata e 30% com a Espiral. Duas pessoas (20%) afirmaram nunca terem
participado de projetos com metodologia Tradicional.

Gráfico 4: Metodologias Ágeis de Gerenciamento de Projetos de Tecnologia de Informação conhecidas versus
utilizadas

Fonte: Autoria própria
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O framework Scrum apresenta-se como o mais popular, sendo conhecido por todos os
participantes e já praticado por 80%. Os demais métodos, embora sabido conceitualmente por
alguns, não foram utilizados em nenhum projeto pelo qual os pesquisados participaram. Essa
informação vai ao encontro do esperado, já que o Scrum é um dos frameworks que mais se
difundiu mundo afora desde o Manifesto de 2001. É importante também destacar que a maior
parte dos pesquisados conhece o método XP, entretanto, não é possível saber por esse tópico se
estão familiarizados com os conceitos ou apenas com a ideia geral.
Tendo em vista a unanimidade de respostas em conhecer o Scrum e por esse ter sido o
único método ágil com o qual tiveram contato prático, será considerado nessa pesquisa que as
referências dos entrevistados ao agilismo estão diretamente associadas aos princípios e
cerimônias do Scrum. Logo, nas próximos perguntas que são do tipo “texto livre”, as
percepções de pontos fortes e fracos questionadas ao ágil podem ser consideradas como
referentes ao Scrum.
Ainda, o fato de mais de 50% dos outros métodos (Lean Development, FDD, Agile
Modeling, Crystal Methods e DSDM) não ser conhecida pela maioria pesquisada, dá a ideia de
que os ritos, propostas e métodos desses frameworks foram pouco difundidos no agilismo,
abrindo espaço para utilizar estes conceitos na proposição de melhorias.
Uma das perguntas cujas respostas dão ainda mais embasamento para este trabalho
apresentado vem a seguir: foi perguntado aos entrevistados se, em suas percepções, a gestão
ágil de projeto era bem desempenhada nos casos em que participaram. O resultado é exibido no
gráfico 5.
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Gráfico 5: Distribuição da opinião dos entrevistados sobre o desempenho do Gerenciamento Ágil de projetos em
que participaram

Fonte: Autoria própria

Como mostrado no Gráfico 5, nenhum dos entrevistados se apresentou satisfeito com o
desempenho da Gestão Ágil de projetos que participaram. Nesse caso, como sabemos que só
houve contato com projetos ágeis regidos pelo framework Scrum, percebe-se uma carência na
boa execução das práticas elucidadas teoricamente.
A resposta obtida corrobora com o objetivo deste trabalho. É importante realizar ajustes
nas metodologias e frameworks ágeis para que se tornem mais tangíveis às realidades das
empresas, fazendo com que não haja tanta divergência do teórico para o prático. As proposições
de melhoria, elencadas na próxima seção, buscam otimizar o gerenciamento prático dos
projetos, atingindo nos pontos frágeis que fazem o gerenciamento atual não possuir o resultado
satisfatório esperado.
Dado que o desempenho da gestão de projetos ágil (aqui podendo interpretar como
especificamente o uso do framework Scrum) não foi considerado bem realizado, a décima
pergunta do formulário, ilustrada no gráfico 6, questiona sobre quais os pontos frágeis de
gerenciamento que se sobressaíram nos projetos que participaram.
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Gráfico 6: Pontos em que as metodologias de Gerenciamento de Projetos aplicadas eram insuficientes

Fonte: Autoria própria

O Gráfico 6 mostra que a Gestão de Tempo e Escopo, respectivamente, foram apontados
como os principais itens cuja gestão era insuficiente. Seguidos por Gestão de Custos e
Qualidade, apontado por 30% dos pesquisados. Os demais itens não foram expressivos.
É importante notar que as respostas possíveis para esta pergunta estão embasadas no
Modelo Estrela, pois estão sendo considerados os itens escopo, tempo, risco, qualidade, custo
e recurso como os principais responsáveis por determinar o bom desempenho do
gerenciamento. É valido reparar também que a pesquisa não limitou na pergunta sobre a
classificação da gestão (ágil ou tradicional), isto porque é importante conhecer, independente
da metodologia adotada, quais são os principais enfoques para proposta de melhoria.
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Gráfico 7: Principais barreiras para implantação de uma metodologia de gerenciamento de projetos

Fonte: Autoria própria

A questão apresentada no Gráfico 7 foi baseada na pesquisa de Salinas; Neto; Emer
(2017), apresentada anteriormente durante o estudo bibliográfico, que relatam as principais
barreiras para implementação de modelagens ágeis de gerenciamento de projeto como sendo:
pouca experiência; pouca ou nula colaboração do cliente; confiança na capacidade de escalar;
e complexidade. O intuito de apresentá-la no questionário foi de: (a) reforçar esses itens como
sendo relevantes para mensurar as barreiras de implantação; e (b) dado esses pontos, entender
quais seriam os principais obstáculos que precisariam ser trabalhados na proposição de
melhorias, para que as ideias propostas possam contorná-los com mais eficiência, já que estes
tendem a ser os principais dificultadores.
Segundo os dados coletados, a pouca ou nula colaboração do cliente e a complexidade
ou tamanho dos projetos são os principais possíveis dificultadores na implantação de
metodologias de Gerenciamento de Projetos de TI, e devem ser tidos como pontos de atenção.
De acordo com o confirmado pela questão apresentada no gráfico 4, o Scrum é o
principal framework ágil que norteia o conhecimento geral dos pesquisados sobre o ágil.
Como visto ao analisar o estado da arte, o Scrum possui algumas cerimônias chaves que
o norteiam. São eles: Planning, Daily, Review, Retrospective. As questões 12 e 13, apresentadas
nos Apêndices L e M, tinham como objetivo reconhecer para quais deles a percepção de valor
é mais clara no que diz respeito à influência ao bom gerenciamento de projetos. O resultado
dessa análise é apresentado nos Gráficos 8 e 9:
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Gráfico 8: Cerimônias do Scrum consideradas mais importantes para o sucesso do gerenciamento de projetos

Fonte: Autoria própria

No gráfico 8, pode-se notar que metade dos participantes reconhecem a importância de
todos as cerimônias do Scrum igualmente. É importante destacar também o resultado positive
atribuído ao ritual de Planning, em que 40% dos entrevistados sinalizaram como o mais
relevante. De acordo com o abordado no Estudo Bibliográfico, é nessa cerimônia em que serão
determinados os objetivos de entrega e a estimativa de esforço.
É interessante também contrapor este resultado com o apresentado no gráfico 6, quando
50% dos entrevistados relataram a Gestão de Escopo como sendo um dos principais pontos de
fragilidade no gerenciamento de projetos. Considerando que é na etapa de Planning que são
pontuados, estimados e definidos os alvos da entrega, é coerente interpretar que, se esse passo
é bem desempenhado, a Gestão de Escopo dar-se-á de forma mais consistente.
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Gráfico 9: Cerimônias do Scrum consideradas menos importantes para o sucesso do gerenciamento de projetos

Fonte: Autoria própria

A questão apresentada pelo Gráfico 9 buscava identificar quais cerimônias o valor
agregado é menos tangível. O resultado, entretanto, quando combinado com a pergunta anterior,
faz perceptível o contentamento dos pesquisados com os rituais propostos pelo framework.
Enquanto 50% do público dizia considerar todas as cerimônias igualmente importantes, ao
serem questionados sobre qual agregaria menos valor, dois se abstiveram e os demais se
mostraram consideravelmente divergentes entre si. Logo, cabe margem de interpretação que
não há uma cerimônia menos importante no Scrum.
Ainda, as respostas dessa pergunta permitem embasar também o já concluído no gráfico
8: a importância da etapa de planejamento. Nenhum dos entrevistados considerou a Planning
como sendo a etapa de menor valor, enquanto todas as demais tiveram alguma pontuação.
As últimas sete perguntas do primeiro questionário eram do tipo Texto Livre. Para
tratativa dos dados, reuniu-se os grupos de respostas que mais se assemelhavam entre si para
chegar a um refinamento mais preciso. Esse filtro foi realizado enquadrando cada uma das
respostas em um ou mais itens do Modelo Estrela (PMI): escopo, tempo, risco, qualidade, custo
e recurso, para perceber como eles se interrelacionam. A primeira delas, apresentada na Tabela
6, relacionado os itens à restrição Custo.
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Tabela 6: Maiores desafios para aderência ao custo previsto do projeto - Respostas entrevistados x Classificação
pelo Modelo Estrela

Pergunta 15: Quais os maiores desafios que você encontra no seu dia a dia para que o
projeto se mantenha dentro do orçamento?
Identificação
entrevistados
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Respostas entrevistados
Escopo bem mensurado de acordo com a capacidade de
produção da equipe
Atrasos
Mudança de escopo e estratégia
Envolvidos não possuem o pensamento de "dono do
negócio"
Definição e cumprimento do escopo; falta de
mapeamento das reais necessidades do cliente ao invés
de lançar funcionalidades que a diretoria/gerência acham
importantes; investimento em soluções não escaláveis.
Não sei responder
Mudança de escopo
Não tenho experiência em gerenciar orçamentos.
Gerenciamento dos recursos humanos.
Estimar o número de recursos necessários corretamente

Enquadramento
Modelo Estrela
Escopo; Recurso
Tempo
Escopo; Risco
Risco
Escopo;
Qualidade
Escopo
Risco
Escopo; Recursos

Fonte: Autoria própria

O enquadramento de cada resposta em relação ao Modelo Estrela foi realizado de forma
empírica de acordo com as principais características de cada item. Essa estratégia foi tomada
para que fosse possível a conversão das respostas em manipulação numérica e gráfica. O gráfico
10 traz a correlação entre custos e as demais restrições.
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Gráfico 10: Principais empecilhos para manter o Orçamento/Custo previsto do projeto

Fonte: Autoria própria

Conforme exibido pelo gráfico 10, de Radar, os pilares que mais têm influência sobre a
restrição Custo são, respectivamente, Escopo e Risco, seguida por Recurso em 3º lugar, e
Qualidade e Tempo empatados. Este dado traz uma informação valiosa para o gerenciamento
de projetos, pois infere quais são os principais relacionamentos das áreas para influenciar o
orçamento do projeto.
Dessa forma, ao propor medidas de melhoria no gerenciamento de projetos de TI nas
próximas seções, deve-se atentar que a gestão de Custo será afetada positivamente por todos os
itens que otimizarem Escopo e Risco, principalmente.

Tabela 7: Maiores desafios para aderência ao tempo previsto do projeto - Respostas entrevistados x Classificação
pelo Modelo Estrela

Pergunta 15: Quais os maiores desafios que você encontra no seu dia-a-dia para que o
projeto se mantenha dentro do prazo/cronograma?
Identificação
Enquadramento
Respostas entrevistados
entrevistados
Modelo Estrela
1

Gestão de riscos ineficiente; considerar o cenário otimista
demasiadamente

Riscos

2

Alterações do Cliente

Escopo

3

Disponibilidade do usuário , recursos compartilhados, falta
de poder de decisão

Riscos; Recursos

4

Os prazos não são estimados corretamente desde a
concepção do projeto e muito menos revisados ao longo do
projeto

Escopo; Riscos
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5

Escopo claro e de ciência de toda equipe; requisitos
técnicos e de negócio definidos antecipadamente;
comunicação da equipe; interferência no planejamento
(demandas "surpresas" que surgem no meio da sprint);
saber o quanto sua equipe é capaz de entregar em uma
sprint.

Escopo;
Qualidade;
Recursos

6

A demanda instável. Pouca demanda em um certo
momento e muita em outra, o que acaba acumulando
trabalho em momentos específicos.

Escopo;
Recursos

7

Mudança de escopo

Escopo
Recursos;
Orçamento

8

Poucos recursos e orçamento limitado.

9

Gerenciar o escopo, considerando as diversas solicitacoes
de mudança do Cliente.

Escopo

10

Lidar com imprevistos, conseguir remover rapidamente os
problemas
Fonte: Autoria própria

Riscos

Com base nas respostas apresentas na Tabela 7 e a partir da compilação do
enquadramento ao Modelo Estrela, foi produzido o gráfico de Radar do Gráfico 11.

Gráfico 11: Principais empecilhos para manter o Tempo (Cronograma) previsto do projeto

Fonte: Autoria própria

Sobre a influência das restrições do Modelo Estrela para o item Tempo, aqui referida
também como Cronograma ou Prazo, o Escopo segue sendo o principal influenciador direto,
assim como ocorreu no gráfico 10. Os seguintes itens de relevância são Risco e Recurso, que
para esse item, empatam em pontuação. Qualidade e Custo possuem uma influência
substancialmente inferior às demais restrições.
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Tabela 8: Maiores desafios para aderência ao escopo previsto do projeto – Respostas entrevistados x
Classificação pelo Modelo Estrela

Pergunta 16: Quais os maiores desafios que você encontra no seu dia a dia para que
o projeto se mantenha dentro do escopo?
Identificação
Enquadramento
Respostas entrevistados
entrevistados
Modelo Estrela
Atenção às necessidades do cliente no momento da
1
especificação. Validação da entrega em fases, antes da Qualidade
entrega final. Contato frequente com o cliente
2
Qualidade
A vontade do cliente.
3
Falta de conhecimento do usuário e comprometimento Risco
Falta de planejamento e de utilização de uma
4
Risco; Qualidade
metodologia adequada
Requisitos bem definidos; falta de interação com o
5
usuário para validar antecipadamente a solução
Qualidade
proposta.
6
Qualidade
Requisitos não definidos de forma correta
7
Recurso
Atuar com diversidade de Áreas
A cada nova ideia ou solicitação temos que relembrar
8
Recurso; Tempo
com a equipe de projeto e com os clientes o escopo.
9
Risco
Gestão de mudanças.
Dizer não ao cliente quando ele excede em solicitações
10
Risco
diferente do acordado inicialmente
Fonte: Autoria própria

Como observado na Tabela 8, é notória a influência da Qualidade para o Escopo. No
Gráfico 12 percebe-se uma mudança de formato quando comparados aos demais.
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Gráfico 12: Principais empecilhos para manter o Escopo previsto do projeto

Fonte: Autoria própria

Diferente do comportamento das demais entidades, o Recurso não influencia tanto para
manutenção do Escopo. Outra diferença do comportamento do Gráfico 12 para os demais é
sobre a expressividade da restrição Qualidade. Enquanto esse item foi pouco influente para os
vistos até agora, a relevância da qualidade para se ater ao escopo do projeto foi reconhecida,
especificamente voltada à gestão dos requisitos. O item Risco ainda permanece como de forte
impacto, seguindo a tendência das restrições anteriores.
Tabela 9: Maiores desafios para aderência a qualidade previsto do projeto – Respostas entrevistados x
Classificação pelo Modelo Estrela

Pergunta 17: Quais os maiores desafios que você encontra no seu dia a dia para que o
projeto se mantenha no padrão de qualidade esperado?
Identificação
Enquadramento
Respostas entrevistados
entrevistados
Modelo Estrela
1
Tempo apropriado para testes e homologação
Tempo
2
A pressa do programador
Tempo
3
Falta de documentação adequada e testes.
Escopo
Falta de alinhamento com as partes interessadas sobre
4
Escopo
as expectativas e pouca clareza nos requisitos
5
6

Baixo ou nenhum envolvimento dos usuários finais;
pouco tempo reservado para testes; QA é visto como a
única pessoa responsável pela qualidade/testes.
O tempo de entrega em conjunto com a alta demanda

Tempo; Recurso
Tempo; Risco
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7
8

Pressão com prazo
Tempo de entrega do projeto.

Tempo
Tempo

9

Reunioes semanais de acompanhamento dos entregáveis
da equipe para identificar possíveis descolamentos
Escopo
originados por eventuais introduções pessoais em
relação ao acordado com o Cliente.

10

Ter tempo suficiente para testar e homologar

Tempo

Fonte: Autoria própria

Recorde em comparação aos demais itens, com presença em 7 de 10 respostas, como
apresentado na Tabela 9, o Tempo caracteriza-se como o principal influenciador para a
Qualidade do projeto.

Gráfico 13: Principais empecilhos para manter a Qualidade prevista do projeto

Fonte: Autoria própria

O comportamento do Gráfico 13 se mostra diferente do visto até então, o Tempo foi o
principal item apontado como relevante para manutenção de uma boa qualidade de entrega,
com diferença significante para seus sucessores Escopo, Recurso e Risco. O Custo não foi
levantado como diretamente relacionado para a garantia da qualidade.
Interessante perceber que nem sempre um item em abundância garantirá o sucesso do
outro, mas sua ausência pode ser determinística para o fracasso. Por exemplo, no caso do gráfico
13, os relatos informam que a falta de tempo para execução dos testes é um dos principais
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dificultadores para um projeto entregue com a qualidade esperada. Entretanto, ter tempo
suficiente para executar essas atividades não é significado que a qualidade será exímia, pois há
outros fatores de influência, como escopo e recursos.
É importante lembrar que, como estudado durante a Revisão Bibliográfica, todas as
restrições do Modelo Estrela impactam entre si. Entretanto, essa pesquisa demonstra que alguns
itens podem influenciar mais ou menos outros.
A questão seguinte, resumida na Tabela 10, permitiu que os respondentes informassem
os pontos do gerenciamento ágil de projetos que mais veem eficácia. Um pouco semelhante à
pergunta 12, porém permitindo a resposta em texto livre e sem se restringir ao Scrum, esse
questionamento buscava compreender quais itens devem ser preservados para uma boa gestão.

Tabela 10: Itens a serem preservados no Gerenciamento Ágil de projetos

Pergunta 18: Quais os itens do gerenciamento ágil de projeto que
você mais acredita funcionar na prática e por quê?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
Reuniões diárias -> mantém a equipe alinhada sobre as
1
expectativas do projeto
2
3
Comunicação

4

5
6
7
8
9
10

Não existe um item melhor ou pior, acredito que para
cada projeto e empresa, devem avaliar a melhor
metodologia, artefatos, tamanho de equipe e tempo de
entrega. No entanto, um conceito relevante é o MVP
(Produto Mínimo Viável)
Pequenas e contínuas entregas de valor.
Quadro Scrum. Traz a visibilidade do backlog,
integrando a equipe de forma que as informações e os
resultados são compartilhados.
Ciclos curtos de entrega.
Daily mantém todos informados e olhando na mesma
direção para entrega do projeto.
Os sprints. Pois dão foco às entregas e atendem, mesmo
que parcialmente, a expectativa das partes interessadas.
Fazer reuniões frequentes e manter a equipe proxima
Fonte: Autoria própria

O Gráfico 14 mostra que a frequência de reuniões é um item considerado importante
para boa parte dos entrevistados, como informado pelos respondentes 1, 3, 8 e 10. As curtas
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iterações também podem ser consideradas um fator de sucesso, cujo objetivo é fazer contínuas
entregas que agregam valor ao cliente e ao projeto. Os respondentes 4, 5, 7 e 9 informaram
respostas alinhadas a esse conceito.

Gráfico 14: Itens de sucesso no gerenciamento ágil

Fonte: Autoria própria

Por fim, como descrito na Tabela 11, a última pergunta abriu espaço para que os
entrevistados sugerissem mudanças para o gerenciamento de projetos, com base em suas
experiências.

Tabela 11: Sugestões dos entrevistados para otimizar o gerenciamento de projetos

Pergunta 20: O que você acha que deveria ser diferente, de forma
geral, no gerenciamento de projetos que você participa?
Identificação
Respostas Entrevistados
entrevistados
Dinamismo entre equipes, gestão de riscos e maior
1
contato com o cliente. Resolução rápida de problemas.
2
Menos hierarquia para ouvir opiniões.
Direcionamento dos executivos, maior poder de decisão,
3
orçamento inadequado
4
Mudança comportamental da empresa
Maior envolvimento do cliente/usuário final; não
5
respeitar a capacidade de entrega da equipe por sprint ou
não saber o quanto sua equipe é capaz de entregar
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6
7
8
9
10

O cliente deveria compartilhar mais documentação sobre
o sistema
Nao sei informar
Que o cliente solicitasse de forma mais clara e madura,
com visão nos resultados que poderá obter através da sua
solicitação.
Organograma projetizado e prazo maior dedicado a fase
de planejamento.
Focar mais nas entregas e menos nos processos
burocraticos
Fonte: Autoria própria

É notória a solicitação de maior contato com os clientes e com os interessados dos
projetos. Ademais, os respondentes tiveram sugestões diferentes entre si, porém todas
convergindo para um mesmo fim: maior clareza de informações, foco na entrega, agilidade,
autonomia e melhor gestão das entregas em relação ao tempo. Todos esses itens, de alguma
forma, apareceram ao longo da entrevista em outras respostas; e aqui estão reafirmadas.
A pesquisa foi satisfatória, seu objetivo foi cumprido. Foi possível entender quais são
os principais desafios no dia a dia das equipes, quais são os métodos de sucesso que devem ser
preservados e identificar onde há oportunidades de melhoria.
É claro por essa pesquisa o contentamento com o ágil como um todo, porém é necessário
repensar como a gestão dos seis itens do Modelo Estrela pode ser ajustado a fim de possuir um
resultado mais proveitoso, buscando mitigar os pontos fracos identificados.

4.2 Proposições

Com base nos resultados obtidos com a primeira pesquisa, as conclusões positivas e
negativas sobre o gerenciamento de projeto permitem embasar proposições de melhorias para
o gerenciamento ágil de projetos de Tecnologia de Informação. As propostas foram baseadas
na pesquisa bibliográfica, majoritariamente, e também com base nas conclusões assertadas com
as respostas.
Foram elencados como os principais fatores que podem prejudicar a execução do
gerenciamento ágil de um projeto de TI, de acordo com a pesquisa realizada:
1) Ausência de definição de uma metodologia de gerenciamento – Não definir qual
a metodologia ou framework deve ser utilizada permite que os conceitos se
misturem, e que o controle do gerenciamento se torne mais difícil, já que não há
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diretrizes específicas a serem seguidas. Além disso, as cerimônias, iterações e
obrigações do time não ficam claras quando são utilizados mais de um framework
ou uma fusão desconhecida destes, pois não há um protocolo a ser seguido que
tangencie as obrigações.
2) Influência dos métodos tradicionais no gerenciamento ágil de projetos – Os
métodos tradicionais ou clássicos de gerenciamento de projetos de TI ainda possuem
muito território e influência no Brasil. Com isso, ao realizar algum projeto com o
conceito ágil, ou buscar alterar a cultura da empresa para o agilismo, é comum que
o gerenciamento leve resquícios do olhar tradicional, com entregas demoradas,
poucas cerimônias e processos burocráticos. O que ocorre, no final, é que os
projetos recebem um gerenciamento misto: nem puramente tradicional, nem ágil.
3) Gestão de Escopo e Gestão de Tempo – Segundo a pesquisa realizada, esses são
os pilares críticos considerados como fragilidades para que o gerenciamento de
projetos se dê com sucesso. Portanto, iniciativas que promovam a otimização nessas
restrições tendem a levar resultados positivos ao projeto. Além desses dois itens, a
gestão de qualidade e a gestão de custos também tiveram resultados expressivos na
consulta às fragilidades dos projetos, conforme demonstrado na tabela 11, logo,
também devem ser considerados. Já a insatisfação com a gestão de equipes e
expectativas do cliente não foram tão expressivas, e, portanto, esses itens não serão
considerados para proposição de melhorias nesse trabalho.
4) Pouca ou nula colaboração do cliente – Conforme apresentado pelo resultado
apresentado na figura 12 e corroborado nas demais questões da pesquisa, como na
figura 19, a pouca ou nula colaboração do cliente é um dos principais fatores que
dificultam a implementação bem-sucedida do gerenciamento de projetos. Esse item
está diretamente relacionado a uma boa Gestão de Escopo, que tem convergência
direta com as necessidades do usuário final e dos stakeholders.
5) Complexidade e tamanho dos projetos – Com o mesmo percentual do item 4, esse
foi tido como também uma das principais barreiras para aplicação do gerenciamento
ágil de projetos. É importante que independente da complexidade, a implementação
de metodologias ágeis seja eficaz.

Para apoiar na construção de ideias, a primeira pesquisa também forneceu de insumo a
correlação entre as restrições do Modelo Estrela: escopo, qualidade, risco, tempo, custo e
recursos. É interessante ter conhecimento de qual o impacto entre esses itens para que se possa
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focar em quais restrições devem ser analisadas considerando qual tópico de gestão necessita ser
otimizado. Para mensurar esse impacto, serão considerados apenas os itens mais relevantes na
gestão do projeto, conforme citado anteriormente, que são: custos, qualidade, escopo e tempo.
A fim de apoiar a construção de ideias para proposição de melhorias, há as seguintes
correlações:
1) Gestão de Custos – A gestão de Custo está diretamente impactada por uma
boa definição de Escopo, segundo Gráfico 10. De acordo com as respostas
do questionário, não aderir aos itens levantados no momento de definição do
escopo é um dos principais causadores de aumento no orçamento não
estimado inicialmente;
2) Gestão de Tempo – Por sua vez, como elucidado no Gráfico 11, é
influenciada diretamente pelo Escopo e pelos Recursos do projeto. Como
justificado no questionário, as alterações na entrega e a falta de definição
clara da demanda interferem consideravelmente para que os projetos se
estendam além do esperado;
3) Gestão de Escopo – De acordo com o Gráfico 12, o item que mais influencia
para que o projeto possua uma Gestão de Escopo eficiente é a garantia da
Qualidade, principalmente relacionada a uma boa definição dos requisitos e
maior detalhamento do que deve ser implantado. É reforçado pelas respostas
dos entrevistados a necessidade de manter conhecimento das vontades do
cliente para que a entrega seja fiel ao esperado.
4) Gestão da Qualidade – A Gestão da Qualidade, por sua vez, está associada
de forma grandemente expressiva à gestão de tempo e cronograma. Segundo
as respostas apresentadas no Gráfico 13, há pouco tempo para execução de
testes e o desenvolvimento precisa ser realizado às pressas, dificultando uma
inspeção mais cuidadosa por parte dos programadores.

Para proposição de melhorias, serão considerados fortemente o conteúdo dos
frameworks Lean Development, FDD, Agile Modeling, Crystal Methods e DSDM, que são
pouco conhecidos, conforme afirmado pela pesquisa, e que muito podem contribuir em
sugestões de ações para os problemas reportados.
Segundo o Scrum, é importante a atenção ao número de pessoas na formação de equipes.
O framework orienta que seja mantido um tamanho de time entre 5 e 9 pessoas. Na prática, é
importante se atentar se esta formação está sendo respeitada. Em projetos pequenos e com baixo
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orçamento, é comum que não haja orçamento para uma equipe full time de 5 pessoas, enquanto
que em projetos grandiosos, a equipe facilmente pode ultrapassar 9 pessoas, o que pode pôr em
xeque os bons princípios do Scrum.
De acordo com a metodologia XP, o custo de alteração no software é exponencial com
o passar do tempo. Se considerado dessa forma, modificações tardias devem ser evitadas ao
máximo, isto é, alterações de escopo não devem ser aceitas quando o desenvolvimento já estiver
em fase de conclusão, a não ser que o impacto seja determinístico para entrega do projeto.
Modificações que podem ser realizadas posteriormente, assim devem ser realizadas; mesmo
que a entrega atual não comporte completamente todo o escopo. Dessa forma, auxilia a diminuir
os custos de alteração de escopo.
Para que o escopo determinado em fase inicial seja realmente o entregue, é importante
que essa parte esteja corretamente documentada, de forma mais clara possível, para que não
haja múltiplas interpretações; fazendo com que diminuam as necessidades de modificações
tardias no escopo por conta de desenvolvimento discordante com o solicitado.
Visando melhorar o aspecto da Gestão da Qualidade a fim de melhorar a qualidade do
produto entregue, o framework XP também orienta que os desenvolvedores utilizem TDD, o
que significa que os desenvolvedores devem especificar testes de aceitação para seu código
antes de iniciarem a codificação.
Ainda em coerência para melhorar a qualidade do código desenvolvido, é proposto que
haja a programação em pares, como prevê o método XP.
Embora no framework Scrum haja a figura do Product Owner, responsável por receber
as informações de negócio e escrever as histórias para desenvolvimento, a distância com o
cliente final e stakeholders foi um ponto fortemente levantado ao longo da primeira pesquisa.
Por isso, sugere-se que haja a figura de um cliente frequentemente com o time, mesmo que haja
a figura do P.O., para que o conhecimento de negócio se expanda pela equipe e haja menos
probabilidade de alterações futuras no escopo. Essa iniciativa também é prevista pelo método
XP, que sugere a iniciativa de “Cliente no local”, em que algum usuário de negócio deve manter
contato com a equipe técnica. Nesta proposta, não se exime a necessidade e a importância da
figura do P.O., apenas acrescenta-se a necessidade de incluir também os stalkeholders que
utilizarão a ferramenta durante o processo de desenvolvimento e não apenas na homologação.
Isso porque, por mais que os Product Owners conheçam do negócio, posteriormente, a entrega
será validada pelo usuário final, e se houver algum desacordo ou mal-entendido entre o desejado
e o escrito, provavelmente também haverá no desenvolvimento. Mantendo o cliente final por
perto é uma maneira de haver frequentemente a inspeção e validação das Histórias

.
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No momento de realizar uma alteração de escopo, também é interessante que o quadro
do Crystal Methods seja utilizado, a fim de medir se realmente é imprescindível que a
solicitação seja realizada na entrega em questão, ou é possível que seja movida para iterações
seguintes. O método Crystal Methods, conforme visto na revisão de literatura na Figura 6,
relaciona o tipo de impacto com o número de pessoas envolvidas.
Para mensurar melhor o escopo e gerar uma melhor percepção do tempo utilizado, outro
conceito interessante é o proposto pela metodologia FDD, que sugere que os membros da
equipe, gestores e usuários de negócio devam se reunir para criar um passo a passo do que deve
ser realizado para obter o produto. É interessante que esse tópico seja realizado em conjunto
com o toda a equipe, incluindo também o time de negócio. Dessa forma, fica claro para a
gerência e stakeholders quais os níveis de detalhes de cada atividade. Geralmente, esse grupo
possui entendimento mais em alto nível sobre a demanda que está sendo construída, o que tende
a gerar uma percepção minimizada da complexidade das tarefas que deverão ser executadas.
Essa proposta de divisão com todo o time envolvido e interessado facilita o entendimento do
todo e mitiga possibilidades de incluir mais itens do que podem ser tratados dentro do período
determinado. Essa atividade também pode ocorrer no Scrum, chamada de divisão de tarefas no
Quadro Scrum.
Um passo interessante para evitar alterações de escopo e, consequentemente, atrasos, é
o proposto pelo DSDM como Estudo de Negócios, que, entre outras coisas (citadas na revisão
bibliográfica) identifica usuários, mercados e processos de negócios que serão afetados pela
construção do projeto. Essa etapa é interessante pois promove a Gestão de Riscos, e mitiga a
possibilidade de necessidades futuras de alteração pelo fato de haver impactos não identificados
em outras áreas ou em desenvolvimentos paralelos.
Tendo em vista as opções citadas acima, são propostas como melhoria para o
gerenciamento ágil de projetos de TI:
1) Manter o número de pessoas do time entre 5 e 9 pessoas, não menos ou mais.
2) Evitar modificações complexas tardias, isto é, alterações de escopo que
afetem a arquitetura do projeto desenvolvido uma vez que a fase de
desenvolvimento esteja avançada em mais de 70%;
3) Modificações do escopo que não sejam essenciais à entrega e que possam
ser implementadas posteriormente não devem ser incorporadas à iteração
que está sendo entregue. A não ser que haja impacto de a implantação
ocorrer conforme determinado inicialmente, as alterações solicitadas devem
ser tratadas como melhorias ou evoluções futuras. Dessa forma, a gestão de
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escopo se mantém eficaz, os itens de qualidade, como testes e requisitos,
não precisam ser reformulados; o cronograma do projeto não precisará ser
replanejado e não haverá uma nova incidência de custos para novo
desenvolvimento;
4) Incluir atividades de Sustentação dentro das Sprints ou iterações de novas
entregas, a fim de manter o produto entregue sempre em constante
atualização.
5) Estimular o uso de TDD para que os usuários especifiquem seus testes de
aceitação antes de iniciarem o desenvolvimento, otimizando a qualidade.
6) A fim de aumentar a qualidade, promover a todo final de iteração uma etapa
destinada aos testes regressivos;
7) Promover reuniões semanais com o cliente final para que possa haver uma
validação constante do produto, independente do tamanho das iterações;
8) Remover a figura do Product Owner quando houver maior contato direto
com o cliente;
9) Priorizar as demandas e solicitações de alteração de acordo com o quadro
Crystal Methods, considerando a correlação: Tipo de impacto (financeiro,
vidas) versus Número de pessoas afetadas.
10) Desmembrar todas as atividades necessárias para entrega do produto com
todo o time envolvido, incluindo gerência e interessados; promovendo a
clareza dos itens a serem trabalhados ao longo da iteração.
11) Reunir o time, gerência, interessados e áreas afetadas para realizar o Estudo
do Negócio, a fim de discutir os possíveis impactos a outros usuários,
mercados e processos de negócios da companhia através da construção do
projeto, visando reduzir a incidência de surpresas futuras.

Além dos fatores que podem apoiar a proposição de melhorias, destacam-se os itens
positivos que devem ser mantidos. Segundo a pesquisa, são eles:
1) Reuniões constantes de planejamento;
2) Monitoramento frequente e rápido das atividades visando a resolução rápida
de problemas ou empecilhos, mas não de forma exaustiva
3) Curtas iterações com entregas contínuas.
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4.3 Segunda pesquisa: Validação das proposições

Seguindo o definido na Metodologia de Pesquisa, foi realizado um segundo
questionário, dessa vez com o intuito de validar as proposições de melhoria no gerenciamento
ágil de projetos. O objetivo é verificar quais itens sugeridos podem apresentar melhora
significativa na gestão ágil de projetos de TI, e quais outros devem ser desconsiderados por não
apresentarem ganhos diretos.
Na tabela 12 são exibidas as perguntas realizadas com as respectivas opções de resposta:

Tabela 12: Composição do segundo questionário

Validação de propostas para otimizar o gerenciamento ágil de projetos de TI
Tipo de
ID
Pergunta
Respostas possíveis
pergunta
1 Qual o seu cargo?

Múltipla
escolha

Analista;
Gerencial;
Trainee

Você concorda com afirmação:
"A qualidade do projeto está
2 diretamente associada ao
prazo/tempo para desempenhar as
atividades"?

Múltipla
escolha

Sim;
Não;
Indiferente/Não sei opinar

Múltipla
escolha

Sim, as equipes com menos
de 5 pessoas ou mais de 9
não se enquadram no
agilismo;
Não, as equipes com menos
de 5 pessoas ou mais de 9
podem se enquadrar ao
agilismo

Múltipla
escolha

Sim, devem ser evitadas,
mesmo que essas alterações
sejam críticas para o
negócio;
Sim, devem ser evitadas,
desde que não sejam críticas
para o negócio;
Não, nenhuma alteração
deve ser evitada caso haja
solicitação, mesmo se não
forem críticas ao negócio

Você acredita que seja essencial
3 que as equipes ágeis tenham entre
5 e 9 pessoas?

Pela sua experiência, você diria
que modificações no projeto
4 devem ser evitadas uma vez que
ele esteja quase completamente
desenvolvido?
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Você acredita que as atividades
de Sustentação devam ser
5 atribuídas para o time que está
gerando a nova entrega, dentro da
mesma iteração?

Múltipla
escolha

Sim;
Não;
Indiferente/Não sei opinar

Considerando que os
desenvolvedores utilizem TDD 6 Test Driven Development, você
acredita que isso acarretaria em
aumento da qualidade?

Múltipla
escolha

Sim;
Não;
Indiferente/Não sei opinar

Múltipla
escolha

Sim;
Não;
Indiferente/Não sei opinar

Múltipla
escolha

Sim;
Não;
Indiferente/Não sei opinar

Múltipla
escolha

Sim;
Não;
Indiferente/Não sei opinar

Múltipla
escolha

Sim;
Não;
Indiferente/Não sei opinar

Múltipla
escolha

Sim;
Não;
Indiferente/Não sei opinar

Caso a priorização do backlog
seja realizado com base na
12 relação Tipo de Impacto x Nº de
pessoas afetadas, você acredita
que seria mais eficaz?

Múltipla
escolha

Sim, seria mais eficaz
Não, pois uma demanda sem
alto impacto pode ser mais
necessária para estratégia da
companhia;
Indiferente/Não sei opinar

Se a cada inicio de Sprint, os
clientes e gerentes participassem
13 da divisão de atividades, você
acredita que haveria menos
alteração de escopo?

Múltipla
escolha

Sim;
Não;
Indiferente/Não sei opinar

7

8

9

10

Considerando que os
desenvolvedores utilizem TDD Test Driven Development, você
acredita que isso aumentaria
substancialmente o tempo da
Sprint?
Se ao fim de uma sprint ou
iteração, houvesse destinado uma
etapa final onde,
obrigatoriamente, devesse ocorrer
Testes Regressivos. Você
acredita que com isso, aumentaria
a qualidade do projeto?
Considerando que os clientes se
reunissem mais frequentemente
com o time, você acredita que
isso aumentaria o padrão de
qualidade e reduziria alterações
no escopo?
No caso de não haver a figura do
P.O., você acredita que o time se
beneficiaria de um contato direto
com o cliente?

No caso de não haver a figura do
P.O., você acredita que as
11
informações poderiam demorar a
chegar até o time?
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Se a cada inicio de Sprint, o time,
gerente e clientes, discutissem o
14 impacto a outros usuários e
processos, agregaria valor para
não haver surpresas inesperadas?

Múltipla
escolha

Sim;
Não;
Indiferente/Não sei opinar

Fonte: Autoria própria

As respostas dos entrevistados à segunda pesquisa estão detalhadas nos Apêndices U a
AH.
De acordo com o informado durante a descrição da Metodologia de Pesquisa, o grupo
de vinte entrevistados foi dividido aleatoriamente, de forma que o grupo de respondentes desse
questionário foi diferente dos entrevistados na pesquisa 1. Foi mantida a configuração da
natureza de cargos da primeira pesquisa, com 3 gerentes e 7 analistas. Portanto, a formação do
grupo que respondeu ao segundo questionário era 70% formado por profissionais operacionais,
como analistas de requisitos, desenvolvedores e analistas de testes; enquanto os demais era de
gerentes, Scrum Master e líderes de equipes. A primeira pergunta do questionário buscava a
confirmação dessa informação, que foi atingida com sucesso.
Já o segundo item tratava-se da reafirmação das constatações realizadas no tópico 4.2;
que inferiu que a qualidade do projeto está diretamente relacionada com o prazo para
desempenhar as atividades. O resultado é apresentado no gráfico 15.
Gráfico 15: Validação da influência do prazo para garantia da qualidade

Qualidade está diretamente associada com o
prazo?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Sim

Não

Indiferente/Não sei opinar

Fonte: Autoria própria
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Conforme exibido no Gráfico 15, o resultado segue o esperado: a maioria dos
entrevistados (90%) está de acordo com a correlação entre essas restrições.
As demais perguntas do questionário buscam validar se as onze propostas apresentadas
aqui podem ser consideradas válidas como sugestões para otimizar o gerenciamento ágil de
projetos.
A primeira proposição deste trabalho, apresentado no gráfico 16, sugere que o número
de pessoas do time ágil deve se manter entre 5 e 9 pessoas, inquestionavelmente, como sugere
o framework Scrum.

Gráfico 16: Validação da proposta 1

É essencial que equipes ágeis tenham entre 5 e 9
pessoas?

Não, as equipes com menos de 5 pessoas ou
mais de 9 podem se enquadrar ao agilismo

Sim, as equipes com menos de 5 pessoas ou
mais de 9 não se enquadram no agilismo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Fonte: Autoria própria

Entretanto, essa limitação incisiva não foi bem aceita pelo público respondente,
conforme mostra o Gráfico 16. Setenta porcento dos entrevistados não consideram que o
tamanho de equipes seja essencialmente entre 5 e 9 pessoas, abrindo possibilidades para que os
grupos de trabalho sejam compostos por mais ou menos profissionais.
Refletindo sobre a formação de equipes com número de pessoas inferior a cinco, inferese duas possibilidades: ou não há demanda suficiente para uma equipe com esse número de
profissionais; ou não há recursos para custear todos esses recursos. Pensando na primeira opção,
não há grandes riscos para a aplicação da metodologia, pois nesse caso, o time tem força de
trabalho para exercer as atividades do escopo; só é necessário se atentar se a equipe não será
sobrecarregada. Já na segunda possibilidade, torna-se mais preocupante a possibilidade de
haver prejuízos a um bom gerenciamento, pois se há demanda para, no mínimo, cinco
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colaboradores, não ter este número significará aumento do prazo, prejuízos na qualidade ou
custo excessivo com hora extra, que poderia ser alocado para contratação de um novo
integrante.
Enquanto isso, para os casos em que a equipe do projeto é formada por mais de nove
profissionais, o risco é que a comunicação não se torne eficaz devido ao número extenso de
pessoas; as reuniões de ponto de controle tendem a ser tornar mais demoradas, e há margem
para que as fronteiras de atividades não se tornem claras.
Entretanto, como apenas 30% dos entrevistados concordam com a proposição de que as
equipes devem ser restringidas entre 5 e 9 profissionais, entende-se que essa não é uma opção
factível frente aos desafios encontrados no dia a dia; portanto, a sugestão será refutada.
A pergunta seguinte, exibida no gráfico 17, foi formulada para contemplar a validação
das proposições 2 e 3, que sugerem, respectivamente: a) que se deve evitar modificações tardias,
quando o desenvolvimento já está sendo finalizado; e b) que alterações de escopo não essenciais
para o negócio não devem ser realizadas na sprint corrente. Por se complementarem, foi criada
uma questão para chancela das duas propostas.

Gráfico 17: Validação das propostas 2 e 3

Modificações no escopo do projeto devem ser
evitadas?
Não, nenhuma alteração deve ser
evitada caso haja solicitação, mesmo se
não forem críticas ao negócio

Sim, devem ser evitadas, mesmo que essas
alterações sejam críticas para o negócio

Sim, devem ser evitadas, desde que não
sejam críticas para o negócio
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8

Fonte: Autoria própria

Foram fornecidas três opções de múltipla escolha para os respondentes. A alternativa
“Não, nenhuma alteração deve ser evitada caso haja solicitação, mesmo se forem críticas ao
negócio”, se recebesse um percentual alto de votações, refutaria ambas as propostas, pois
significaria dizer que toda alteração de escopo solicitada deveria ser acatada, independente da
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criticidade. Entretanto, como exibido no Gráfico 17, essa opção de resposta não recebeu
nenhum voto, o que faz com que pelo menos uma das proposições sejam válidas.
Como 70% dos entrevistados informaram que as mudanças de escopo devem ser
evitadas, desde que essas solicitações de alteração não sejam críticas para o negócio; entendese que, independentemente do andamento do projeto, se houver alguma possibilidade de
impactos graves à operação ou à companhia, a alteração deve ocorrer. Portanto, refuta-se
também a proposição 2, que sugeria que após 70% do desenvolvimento concluído não seriam
aceitas modificações de escopo, em nenhuma circunstância.
Ainda, esta questão nos permite validar a proposição 3 como coerente, que dizia que
modificações do escopo que não sejam essenciais à entrega devem ser implantadas
posteriormente; já que nesse caso não haveria prejuízos ao negócio. Logo, apesar de possuir o
backlog aberto, com esta proposição, deverá ser muito bem avaliado o impacto da alteração
requisitada antes de adicioná-la à iteração em curso.
A proposta do gráfico 18, exibido abaixo, visava incluir atividades de Sustentação nas
Sprints de novas implantações, a fim de manter o produto já existente sempre em constante
atualização e com correção de bugs frequente.

Gráfico 18: Validação da proposta 4

Atividades de Sustentação devem ser atribuídas
para o time que desenvolve novas demandas?
10%

20%

70%

Sim

Não

Indiferente/Não sei opinar

Fonte: Autoria própria

Conforme mostrado no Gráfico 18, a proposição não foi bem aceita pelos respondentes.
Setenta porcento afirmou que as atividades de Sustentação não devem ser atribuídas ao time
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que está desenvolvendo novas features, enquanto apenas vinte porcento concordaram. Dez
porcento não souberam opinar.
Interpreta-se que esse resultado se dá por não ser desejável incluir novas atividades em
uma equipe que, provavelmente, já está com a demanda devidamente dimensionada para a
entrega no prazo combinado com os stakeholder, e, portanto, a inclusão de atividades não
previstas inicialmente pode: a) prejudicar o cumprimento do prazo das entregas de novas
funcionalidades; e b) diminuir a qualidade dos softwares entregues, já que serão assuntos
divergentes e que podem confundir a equipe sobre qual deve ser o foco.
Dessa forma, a proposição 4 de incluir atividades de Sustentação dentro das Sprints foi
considerada ineficaz.
As seguintes questões abordam a proposta de incluir o TDD para otimizar a qualidade
do desenvolvimento, como mostram os Gráfico 19 e 20:
Gráfico 19: Validação da proposta 5 – 1º item

A prática de TDD aumentaria a qualidade da
entrega?

20%
0%

80%

Sim

Não

Indiferente/Não sei opinar

Fonte: Autoria própria

A primeira delas, a respeito de se os respondentes percebem que a execução de TDD
agregaria valor para Gestão da Qualidade do projeto. Com resultados completamente positivos,
80% dos entrevistados afirmam que sim. Os demais, que se abstiveram, considera-se a
possibilidade de não conhecerem o conceito.
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Gráfico 20: Validação da proposta 5 – 2º item

A prática de TDD aumentaria o tempo das
Sprints?

30%

30%

40%

Sim

Não

Indiferente/Não sei opinar

Fonte: Autoria própria

Já a outra questão, buscava identificar o impacto no cronograma das Sprints caso essa
atividade seja incorporada ao time de desenvolvimento. Os resultados não foram conclusivos,
já que 40% afirmaram não acreditar no aumento da duração das iterações, enquanto os outros
60% se dividiram em “Sim” ou “Indiferente/Não sei opinar”.
O motivo de haver esta questão é para verificar, no caso de haver ganho com a prática
do TDD, se caberia ainda assim incluí-lo, já que pode ser que o processo de desenvolvimento
se torne um pouco mais demorado. Como a resposta do impacto na iteração não foi conclusivo,
mas quanto às vantagens ao aplicá-lo sim, a proposição 5 será aceita, sugerindo que o TDD seja
aplicado sempre que possível, quando houver tempo hábil planejado na iteração para tal
atividade. Como possibilidade de estender a validação dessa proposta, seria interessante realizar
uma pesquisa prática para mensurar o impacto da inclusão desta tarefa.
Ainda visando aumentar a qualidade da entrega, a proposta 6 sugeria a inclusão de uma
etapa destinada exclusivamente aos testes regressivos no final de cada iteração. O Gráfico 21
mostra a aceitação dessa sugestão.
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Gráfico 21: Validação da proposta 6

Execução de testes regressivos ao fim de cada
iteração aumentaria a qualidade das entregas?

20%
0%

80%

Sim

Não

Indiferente/Não sei opinar

Fonte: Autoria própria

A proposta de melhoria será acatada, pois 80% dos respondentes concordam com os
benefícios da execução de uma rodada regressiva antes da implantação, que tende a diminuir a
quantidade de bugs encontrados em ambientes produtivos.
Durante a primeira pesquisa, um dos itens mais propostos pelos respondentes para
otimizar o gerenciamento de projetos era aumentar o contato com o cliente. Pensando nisso, foi
criada a proposta 7, que sugere reuniões periódicas semanais com os clientes diretos da entrega.
As respostas dos entrevistados são exibidas no Gráfico 22.

Gráfico 22: Validação da sétima proposta

Reuniões com clientes aumentariam a qualidade
das entregas e reduziriam alterações no escopo?
10%
20%

70%

Sim

Não

Indiferente/Não sei opinar

Fonte: Autoria própria
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Nesse caso, 70% dos entrevistados afirmam perceber valor em um contato mais próximo
com o cliente. Os demais 30% não veem benefício direto. Entretanto, por possuir um número
de respostas positivas expressivo, e por estar em acordo com o solicitado pelo primeiro grupo
de entrevistados, a proposição 7 será aceita como válida para otimizar o gerenciamento ágil de
projetos, sugerindo promover reuniões semanais com os clientes para validação dos
entregáveis, confirmação dos resultados esperados e apresentações parciais.
A oitava proposta de melhoria sugeria remover a figura do Product Owner uma vez que
o time tenha mais contato com o cliente direto. A aceitação para essa proposição está
apresentada nos Gráficos 23 e 24.
Gráfico 23: Validação da proposta 8 – 1º item

O contato direto com o cliente, caso não haja
P.O., seria benéfico para condução do projeto?

20%

10%
70%

Sim

Não

Indiferente/Não sei opinar

Fonte: Autoria própria

O Gráfico 23 mostra que o contato com o cliente é bem-visto e desejável para a maioria
dos respondentes. Para essa pergunta foi considerado um cenário onde o P.O. não estaria
presente, logo, não houve uma comparação direta entre as personalidades. Sabe-se, apenas, que
o contato com o cliente é quisto.
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Gráfico 24: Validação da proposta 8 – 2º item

Haveria demora em coletar informações na
ausência do P.O.?

20%
0%

80%

Sim

Não

Indiferente/Não sei opinar

Fonte: Autoria própria

Já na pergunta exibida no Gráfico 24, os entrevistados foram consultados se
acreditariam que haveria prejuízos no cronograma do projeto caso não houvesse a figura do
P.O. como facilitador para coleta de informações com o cliente. Não houve objeções a essa
questão, 80% acreditam que na ausência do Product Owner a gestão de tempo seria diretamente
afetada.
Tendo em vista que é desejável maior contato com cliente, mas que a figura do P.O. é
reconhecida como imprescindível para uma boa manutenção da comunicação com os
interessados, rejeita-se a proposta 8; isto é, este papel continua sendo relevante para bons
resultados no projeto, mesmo que haja maior contato com o cliente final.
A próxima questão do formulário, exibida no gráfico 25, buscava trazer o quadro Crystal
Methods como relevante para priorização de demandas.
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Gráfico 25: Validação da proposta 9

Haveria mais eficiência se a priorização for
realizada com base em Tipo de Impacto x Nº
pessoas afetadas?
Indiferente/Não sei opinar
Não, pois uma demanda sem alto impacto
pode ser mais necessária para estratégia da
companhia
Sim, seria mais eficaz
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Fonte: Autoria própria

Como mostrado no Gráfico 25, mais da metade dos entrevistados concordam que
relacionar o tipo de impacto da alteração com o número de pessoas afetadas por ela (eixos do
quadro Crystal Methods) é relevante para priorização de atividades e demandas. Entretanto,
como 40% dos respondentes discordam dessa afirmação e pelo fato de que, na primeira
pesquisa, nenhum dos outros entrevistados conheciam o método, conclui-se que a proposta 9 é
válida; mas que seria interessante embasá-la melhor de forma prática ou após apresentar o
conceito para o time.
As proposições 10 e 11 são abordadas pelas últimas perguntas, que buscam verificar,
respectivamente, os efeitos positivos de incluir gerentes e stakeholders para realizar a divisão
de atividades; e reuni-los para mensurar os impactos a outras áreas. Os gráficos 26 e 27
apresentam o resultado dessa apuração.
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Gráfico 26: Validação da proposta 10

Participação de clientes e gerentes na divisão de
atividades provocaria menor alteração de
escopo?
0%
10%

90%

Sim

Não

Indiferente/Não sei opinar

Fonte: Autoria própria

Quanto ao quesito Gestão de Escopo, incluir todos os envolvidos do projeto para realizar
a divisão de atividades foi uma opção bem recebida pelos entrevistados, conforme apresentado
pelo Gráfico 26. Noventa porcento concorda que desmembrar as entregas em itens menores
promove a clareza da entrega, e permite que os interessados tenham mais conhecimento das
etapas necessárias para realizar o desenvolvimento solicitado. Portanto, a proposta 10 será
aceita.

Gráfico 27: Validação da proposta 11

Discussão antecipada sobre impactos em outras
áreas seria benéfico?
0%
10%

90%

Sim

Não

Indiferente/Não sei opinar

Fonte: Autoria própria
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Por fim, a proposta 11 fusiona um dos conceitos do DSDM que é a inclusão da atividade
de Estudo de Negócio, que está associada a realizar um brainstorm com todos os envolvidos a
fim de antecipar possíveis impactos em outras áreas ou às atividades da companhia. Essa
atividade diminui a possibilidade de alterações futuras no escopo por mal dimensionamento ou
impactos impeditivos para implantação. Como o resultado à aderência dessa proposição foi
positivo, mostrado no Gráfico 27, com 90% de aceite, a sugestão será acatada como válida.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Objetivos alcançados

Os objetivos do trabalho foram alcançados com êxito. Através do estudo das principais
metodologias e frameworks de gerenciamento de projetos, foi possível reafirmar a importância
do agilismo no ramo de Tecnologia da Informação. A pesquisa bibliográfica forneceu insumos
para elaboração da primeira pesquisa, que buscava reconhecer os momentos em que, na prática,
a aplicação do ágil não ocorria como esperado ou não atingia os resultados requeridos.
Uma vez mapeadas as fragilidades, ainda recorrendo ao Estado da Arte, foram
realizadas proposições objetivas para mitigar ou diminuir os problemas reportados e aumentar
a eficácia do gerenciamento de projetos de TI. As sugestões foram postas à validação e foram
encontrados resultados positivos e negativos, o que dá consistência a pesquisa, já que algumas
propostas foram aceitas e outras não.
A preocupação de distinguir os grupos de pesquisa foi fundamental para que houvesse
consistência nas verificações das propostas de melhoria do gerenciamento ágil de projetos para
TI, pois a amostra validadora não participou do momento em que as fragilidades foram
mapeadas, durante a primeira pesquisa.

5.2 Contribuições

A realização deste trabalho permite sugerir algumas mudanças, adequações e
otimizações no gerenciamento ágil de projetos de TI; assim como também reafirma algumas
boas práticas já sugeridas na literatura.
Foram consideradas boas sugestões para otimizar a gestão de escopo, custos, tempo e
qualidade no gerenciamento ágil de projetos:
•

Não devem ser implementadas em uma iteração que já está em andamento as
modificações do escopo não essenciais para realização da entrega e que não
afetem consideravelmente o negócio ou processos da companhia;

•

Uso do TDD para aumentar a qualidade da entrega;

•

Execução de testes regressivos em uma etapa destinada para essa atividade ao
fim de toda iteração;
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•

Realização de reuniões periódicas, preferencialmente semanais, com o(s)
cliente(s) direto(s) da entrega que está sendo desenvolvida na iteração;

•

Subdivisão das entregas em atividades menores em conjunto com todo o time do
projeto, incluindo gerente (se houver) e cliente final;

•

Estudo do Negócio: reuniões de brainstorm com toda equipe (time, liderança e
stakeholders) para buscar antecipar possíveis impactos em outras áreas,
usuários, mercados ou processos da companhia.

Das demais propostas realizadas para otimização do gerenciamento, foram refutadas:
•

O tamanho das equipes de projeto deve ser limitado entre 5 e 9 pessoas;

•

Modificações no projeto serem evitadas completamente, mesmo se houver
impacto relevante ao negócio;

•

Inclusão de atividades de Sustentação dentro de iterações de equipes que estão
voltadas à criação de novas features;

•

5.3

Remover o papel do Product Owner ou reduzir sua importância e atividades;

Trabalhos futuros

Para os próximos trabalhos, sugere-se que as medidas aqui propostas e validadas
positivamente sejam implementadas em projetos ágeis de TI, aliado às demais práticas de
gestão. Preferencialmente, a validação deve ocorrer em no mínimo três projetos diferentes, de
instituições separadas, para que as informações recolhidas possam ser mais consistentes.
Ainda, uma das propostas realizadas tiveram resultados inconclusivos:
•

Validar o quadro Crystal Methods como forma de apoiar a priorização de
demandas.

Embora o uso do TDD (proposição 5) tenha sido aprovado, também seria interessante
validar os impactos do uso do TDD para o cumprimento do cronograma do projeto, já que foi
uma preocupação aparente dos entrevistados.
´
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6

CONCLUSÃO

Considerando as diversas abordagens para análise do sucesso dos frameworks de
gerenciamento de projeto: Triângulo de Ferro, Modelo Estrela, as cinco dimensões do sucesso
do projeto de Fortune e White (2006), os dez fatores de Pinto e Slevin (1989), e o POL (project
outcome lifecycle), a determinação de sucesso neste trabalho foi considerado através do olhar
do Modelo Estrela, considerando as restrições: escopo, tempo, custo, qualidade, recursos e
risco.
Uma vez mapeados os frameworks de gerenciamento ágil de projetos e suas
características, o primeiro questionário aplicado fomentou a pesquisa com possíveis pontos de
melhoria, a partir da identificação das fragilidades. Com isso, recorrendo a revisão bibliográfica
foi possível propor comportamentos, métodos e orientações diferente do que estavam sendo
praticados.
As medidas propostas foram validadas através do segundo questionário e, das onze
proposições para otimizar o gerenciamento ágil de projetos de TI, seis foram aceitas, quadro
refutadas e uma teve resultado inconclusivo.
Como possibilidade de extensão ao trabalho, há a oportunidade de revalidar essas
abordagens propostas de forma prática, utilizando-as em projetos reais para confirmar sua
eficácia.
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APÊNDICE A – Pesquisa 1 – Respostas da 1ª pergunta

Pergunta 1: Qual a classificação do seu cargo?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
Analista
2
Analista
3
Analista
4
Gerencial
5
Analista
6
Analista
7
Analista
8
Analista
9
Gerencial
10
Gerencial
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APÊNDICE B – Pesquisa 1 – Respostas da 2ª pergunta

Pergunta 2: Como você definiria o tamanho dos projetos
que você participa, em sua maioria?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
Projetos médios
2
Projetos grandes/estratégicos
3
Projetos médios
4
Projetos grandes/estratégicos
5
Projetos médios
6
Projetos grandes/estratégicos
7
Projetos grandes/estratégicos
8
Projetos pequenos
9
Projetos médios
10
Projetos médios
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APÊNDICE C – Pesquisa 1 – Respostas da 3ª pergunta

Pergunta 3: Como se enquadravam as metodologias dos projetos em que
você participou nos últimos 5 anos?
Identificação
entrevistados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Respostas entrevistados
Participei de projetos com ambas metodologias
Misto/Não definido
Participei de projetos com ambas metodologias
Misto/Não definido
Participei de projetos com ambas metodologias
Ágil (Scrum, XP, Crystal Methods, etc.)
Participei de projetos com ambas metodologias
Misto/Não definido
Participei de projetos com ambas metodologias
Ágil (Scrum, XP, Crystal Methods, etc.)
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APÊNDICE D – Pesquisa 1 – Respostas da 4ª pergunta

Pergunta 4: No caso de ter participado de projeto com ambas
metodologias, qual era a predominante ou a mais frequente?
Identificação
entrevistados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Respostas entrevistados
Misto/Não definido
Misto/Não definido
Tradicional (Cascata, Espiral, etc.)
Tradicional (Cascata, Espiral, etc.)
Ágil (Scrum, XP, Crystal Methods, etc.)
Ágil (Scrum, XP, Crystal Methods, etc.)
Tradicional (Cascata, Espiral, etc.)
Misto/Não definido
Tradicional (Cascata, Espiral, etc.)
Ágil (Scrum, XP, Crystal Methods, etc.)
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APÊNDICE E – Pesquisa 1 – Respostas da 5ª pergunta

Pergunta 5: Quais metodologias tradicionais de
gerenciamento de projeto você conhece?
Identificação
entrevistados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Respostas entrevistados
Cascata, Espiral
Cascata, Espiral
Cascata
Cascata, Espiral, Processo Unificado
Cascata
Cascata, Espiral
Cascata
Cascata, Ágil
Cascata
Cascata
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APÊNDICE F – Pesquisa 1 – Respostas da 6ª pergunta
Pergunta 6: Com quais metodologias tradicionais de gerenciamento de
projeto você trabalhou nos últimos 5 anos?
Identificação
entrevistados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Respostas entrevistados
Cascata, Espiral
Cascata, Espiral
Cascata
Cascata, Espiral, Processo Unificado
Cascata
Não trabalhei com metodologias tradicionais de
gerenciamento de projeto
Não trabalhei com metodologias tradicionais de
gerenciamento de projeto
Cascata
Cascata
Cascata
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APÊNDICE G – Pesquisa 1 – Respostas da 7ª pergunta
Pergunta 7: Quais metodologias ágeis de gerenciamento de projeto
você conhece?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Scrum, XP (Extreme Programming), Lean
Development (LD)
Scrum, XP (Extreme Programming)
Scrum, XP (Extreme Programming), Lean
Development (LD)
Scrum, XP (Extreme Programming), FeatureDriven-Development (FDD), kanban
Scrum, XP (Extreme Programming), FeatureDriven-Development (FDD), Lean Development
(LD)
Scrum, XP (Extreme Programming), Lean
Development (LD), Agile Modeling (AM)
Scrum
Scrum, Agile Modeling (AM)
Scrum
Scrum, XP (Extreme Programming)
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APÊNDICE H – Pesquisa 1 – Respostas da 8ª pergunta
Pergunta 8: Com quais metodologias/frameworks ágeis de projeto você
trabalhou nos últimos 5 anos?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
Scrum
2
Scrum
3
Scrum
4
Scrum
5
Scrum
6
Scrum
Não trabalhei com metodologias tradicionais de
7
gerenciamento de projeto
8
Scrum
Não trabalhei com metodologias tradicionais de
9
gerenciamento de projeto
10
Scrum
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APÊNDICE I – Pesquisa 1 – Respostas da 9ª pergunta
Pergunta 9: Você considera que a gestão ágil de projetos era bem
desempenhada nos projetos em que participou?
Identificação
entrevistados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Respostas entrevistados
Não
Não
Não
Não
Não
Talvez
Talvez
Talvez
Não
Talvez
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APÊNDICE J – Pesquisa 1 – Respostas da 10ª pergunta
Pergunta 10: Na sua visão, qual a principal barreira na implantação de
uma metodologia do projeto?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
Complexidade ou tamanho dos projetos
2
Pouca experiência
3
Pouca ou nula colaboração do cliente
4
Pouca ou nula colaboração do cliente
5
Complexidade ou tamanho dos projetos
6
Pouca ou nula colaboração do cliente
7
Pouca ou nula colaboração do cliente
8
Pouca experiência
9
Complexidade ou tamanho dos projetos
10
Complexidade ou tamanho dos projetos
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APÊNDICE K – Pesquisa 1 – Respostas da 11ª pergunta
Pergunta 11: Dentro do Scrum, qual cerimônia você considera
mais importante para o bom gerenciamento do projeto?
Identificação
entrevistados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Respostas entrevistados
Gestão de equipes, Gestão de tempo, Gestão de
recursos financeiros/custos
Gestão de equipes
Gestão de escopo
Gestão de expectativas do cliente, Gestão de
tempo, Gestão de escopo
Gestão de tempo, Gestão de escopo, Gestão de
qualidade
Gestão de tempo
Gestão de recursos financeiros/custos
Gestão de tempo, Gestão de recursos
financeiros/custos, Gestão de escopo, Gestão de
qualidade
Gestão de qualidade
Gestão de tempo, Gestão de escopo
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APÊNDICE L – Pesquisa 1 – Respostas da 12ª pergunta

Pergunta 12: Dentro do Scrum, qual cerimônia você considera mais
importante para o bom gerenciamento do projeto?
Identificação
entrevistados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Respostas entrevistados
Daily
Todos eram igualmente importantes
Planning
Todos eram igualmente importantes
Todos eram igualmente importantes
Todos eram igualmente importantes
Todos eram igualmente importantes
Planning
Planning
Planning
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APÊNDICE M – Pesquisa 1 – Respostas da 13ª pergunta
Pergunta 13: Dentro do Scrum, qual cerimonia você considera que menos
agrega valor para o gerenciamento do projeto?
Identificação
entrevistados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Respostas entrevistados
Review
Daily
Review
Retrospective
Retrospective
Não tive percepção de valor em nenhum ritual
Retrospective
Daily
Retrospective
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APÊNDICE N – Pesquisa 1 – Respostas da 14ª pergunta

Pergunta 14: Quais os maiores desafios que você encontra no seu dia-adia para que o projeto se mantenha dentro do orçamento?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Escopo bem mensurado de acordo com a capacidade de
produção da equipe
Atrasos
Mudança de escopo e estratégia
Envolvidos não possuem o pensamento de "dono do negócio"
Definição e cumprimento do escopo; falta de mapeamento das
reais necessidades do cliente ao invés de lançar
funcionalidades que a diretoria/gerência acham importantes;
investimento em soluções não escaláveis.
Não sei responder
Mudança de escopo
Não tenho experiência em gerenciar orçamentos.
Gerenciamento dos recursos humanos.
Estimar o número de recursos necessários corretamente
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APÊNDICE O – Pesquisa 1 – Respostas da 15ª pergunta
Pergunta 15: Quais os maiores desafios que você encontra no seu dia-adia para que o projeto se mantenha dentro do prazo/cronograma?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
Gestão de riscos ineficiente; considerar o cenário otimista
1
demasiadamente
2
Alterações do Cliente
Disponibilidade do usuário , recursos compartilhados, falta
3
de poder de decisão
4

Os prazos não são estimados corretamente desde a
concepção do projeto e muito menos revisados ao longo do
projeto

5

Escopo claro e de ciência de toda equipe; requisitos técnicos
e de negócio definidos antecipadamente; comunicação da
equipe; interferência no planejamento (demandas
"surpresas" que surgem no meio da sprint); saber o quanto
sua equipe é capaz de entregar em uma sprint.

7

A demanda instável. Pouca demanda em um certo momento
e muita em outra, o que acaba acumulando trabalho em
momentos específicos.
Mudança de escopo

8

Poucos recursos e orçamento limitado.

6

9
10

Gerenciar o escopo, considerando as diversas solicitacoes de
mudança do Cliente.
Lidar com imprevistos, conseguir remover rapidamente os
problemas
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APÊNDICE P – Pesquisa 1 – Respostas da 16ª pergunta
Pergunta 16: Quais os maiores desafios que você encontra no seu dia-a-dia
para que o projeto se mantenha dentro do escopo?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
Atenção às necessidades do cliente no momento da especificação.
1
Validação da entrega em fases, antes da entrega final. Contato
frequente com o cliente
2
A vontade do cliente.
3
Falta de conhecimento do usuário e comprometimento
Falta de planejamento e de utilização de uma metodologia
4
adequada
5
6
7
8
9
10

Requisitos bem definidos; falta de interação com o usuário para
validar antecipadamente a solução proposta.
Requisitos não definidos de forma correta
Atuar com diversidade de Áreas
A cada nova ideia ou solicitação temos que relembrar com a
equipe de projeto e com os clientes o escopo.
Gestão de mudanças.
Dizer não ao cliente quando ele excede em solicitações diferente
do acordado inicialmente
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APÊNDICE Q – Pesquisa 1 – Respostas da 17ª pergunta
Pergunta 17: Quais os maiores desafios que você encontra no seu dia a dia
para que o projeto se mantenha no padrão de qualidade esperado?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
Tempo apropriado para testes e homologação
2
A pressa do programador
3
Falta de documentação adequada e testes.
Falta de alinhamento com as partes interessadas sobre as
4
expectativas e pouca clareza nos requisitos
5
6
7
8

Baixo ou nenhum envolvimento dos usuários finais; pouco
tempo reservado para testes; QA é visto como a única pessoa
responsável pela qualidade/testes.
O tempo de entrega em conjunto com a alta demanda
Pressão com prazo
Tempo de entrega do projeto.

9

Reunioes semanais de acompamhamemto dos entregáveis da
equipe para identificar possíveis descolamentos originados por
eventuais introduções pessoais em relação ao acordado com o
Cliente.

10

Ter tempo suficiente para testar e homologar
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APÊNDICE R – Pesquisa 1 – Respostas da 18ª pergunta
Pergunta 18: Quais os itens do gerenciamento ágil de projeto que
você mais acredita funcionar na prática e por quê?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
Reuniões diárias -> mantém a equipe alinhada sobre as
1
expectativas do projeto
2
3
Comunicação

4

5
6
7
8
9
10

Não existe um item melhor ou pior, acredito que para
cada projeto e empresa, devem avaliar a melhor
metodologia, artefatos, tamanho de equipe e tempo de
entrega. No entanto, um conceito relevante é o MVP
(Produto Mínimo Viável)
Pequenas e contínuas entregas de valor.
Quadro Scrum. Traz a visibilidade do backlog,
integrando a equipe de forma que as informações e os
resultados são compartilhados.
Ciclos curtos de entrega.
Daily mantém todos informados e olhando na mesma
direção para entrega do projeto.
Os sprints. Pois dão foco às entregas e atendem, mesmo
que parcialmente, a expectativa das partes interessadas.
Fazer reuniões frequentes e manter a equipe proxima
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APÊNDICE S – Pesquisa 1 – Respostas da 19ª pergunta
Pergunta 19: Quais os itens do gerenciamento ágil de projeto que
menos vê valor?
Identificação
Respostas Entrevistados
entrevistados
1
Excesso de cerimônias, plannings demoradas
2
Daily e Planning Poker
3
Acredito que todos os princípios ágeis devem ser
4
seguidos e os itens podem ser customizados, conforme a
característica de cada projeto e empresa
5
Achar que é fácil de implementar
6
Vejo valor em todos
7
N/a
8
9
Considerando a realidade, as reuniões diárias.
Itens redundantes, quadro kanbam quando engessa as
10
atividades e torna-se burocrativo
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APÊNDICE T – Pesquisa 1 – Respostas da 20ª pergunta
Pergunta 20: O que você acha que deveria ser diferente, de forma
geral, no gerenciamento de projetos que você participa?
Identificação
Respostas Entrevistados
entrevistados
Dinamismo entre equipes, gestão de riscos e maior
1
contato com o cliente. Resolução rápida de problemas.
2
Menos hierarquia para ouvir opiniões.
Direcionamento dos executivos, maior poder de decisão,
3
orçamento inadequado
4
Mudança comportamental da empresa
Maior envolvimento do cliente/usuário final; não
5
respeitar a capacidade de entrega da equipe por sprint ou
não saber o quanto sua equipe é capaz de entregar
6
7
8
9
10

O cliente deveria compartilhar mais documentação sobre
o sistema
Nao sei informar
Que o cliente solicitasse de forma mais clara e madura,
com visão nos resultados que poderá obter através da sua
solicitação.
Organograma projetizado e prazo maior dedicado a fase
de planejamento.
Focar mais nas entregas e menos nos processos
burocraticos
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APÊNDICE U – Pesquisa 2 – Respostas da 1ª pergunta
Pergunta 1: Qual a classificação do seu cargo?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
Analista
2
Analista
3
Analista
4
Gerencial
5
Analista
6
Gerencial
7
Analista
8
Gerencial
9
Analista
10
Analista
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APÊNDICE V – Pesquisa 2 – Respostas da 2ª pergunta
Pergunta 2: Você concorda com afirmação: "A
qualidade do projeto está diretamente associada ao
prazo/tempo para desempenhar as atividades"?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
Sim
2
Sim
3
Sim
4
Sim
5
Sim
6
Sim
7
Indiferente/Não sei opinar
8
Sim
9
Sim
10
Sim
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APÊNDICE W – Pesquisa 2 – Respostas da 3ª pergunta
Pergunta 3: Você acredita que seja essencial que as equipes ágeis tenham entre
5 e 9 pessoas?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Não, as equipes com menos de 5 pessoas ou mais de 9 podem se
enquadrar ao agilismo
Sim, as equipes com menos de 5 pessoas ou mais de 9 não se
enquadram no agilismo
Sim, as equipes com menos de 5 pessoas ou mais de 9 não se
enquadram no agilismo
Não, as equipes com menos de 5 pessoas ou mais de 9 podem se
enquadrar ao agilismo
Não, as equipes com menos de 5 pessoas ou mais de 9 podem se
enquadrar ao agilismo
Não, as equipes com menos de 5 pessoas ou mais de 9 podem se
enquadrar ao agilismo
Não, as equipes com menos de 5 pessoas ou mais de 9 podem se
enquadrar ao agilismo
Sim, as equipes com menos de 5 pessoas ou mais de 9 não se
enquadram no agilismo
Não, as equipes com menos de 5 pessoas ou mais de 9 podem se
enquadrar ao agilismo
Não, as equipes com menos de 5 pessoas ou mais de 9 podem se
enquadrar ao agilismo

101

APÊNDICE X– Pesquisa 2 – Respostas da 4ª pergunta
Pergunta 4: Pela sua experiência, você diria que modificações no projeto devem
ser evitadas uma vez que ele esteja quase completamente desenvolvido?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sim, devem ser evitadas, desde que não sejam críticas para o
negócio
Sim, devem ser evitadas, mesmo que essas alterações sejam críticas
para o negócio
Sim, devem ser evitadas, mesmo que essas alterações sejam críticas
para o negócio
Sim, devem ser evitadas, desde que não sejam críticas para o
negócio
Sim, devem ser evitadas, mesmo que essas alterações sejam críticas
para o negócio
Sim, devem ser evitadas, desde que não sejam críticas para o
negócio
Sim, devem ser evitadas, desde que não sejam críticas para o
negócio
Sim, devem ser evitadas, desde que não sejam críticas para o
negócio
Sim, devem ser evitadas, desde que não sejam críticas para o
negócio
Sim, devem ser evitadas, desde que não sejam críticas para o
negócio
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APÊNDICE Y – Pesquisa 2 – Respostas da 5ª pergunta
Pergunta 5: Você acredita que as atividades de Sustentação devam ser
atribuídas para o time que está gerando a nova entrega, dentro da mesma
iteração?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
Não
2
Não
3
Sim
4
Não
5
Sim
6
Não
7
Não
8
Não
9
Indiferente/Não sei opinar
10
Não
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APÊNDICE Z – Pesquisa 2 – Respostas da 6ª pergunta
Pergunta 6: Considerando que os desenvolvedores utilizem TDD - Test Driven
Development, você acredita que isso acarretaria aumento da qualidade?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
Indiferente/Não sei opinar
2
Sim
3
Sim
4
Sim
5
Indiferente/Não sei opinar
6
Sim
7
Sim
8
Sim
9
Sim
10
Sim
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APÊNDICE AA – Pesquisa 2 – Respostas da 7ª pergunta
Pergunta 7: Considerando que os desenvolvedores utilizem TDD - Test Driven
Development, você acredita que isso aumentaria substancialmente o tempo da
Sprint?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
Indiferente/Não sei opinar
2
Não
3
Sim
4
Sim
5
Indiferente/Não sei opinar
6
Não
7
Indiferente/Não sei opinar
8
Sim
9
Não
10
Não
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APÊNDICE AB – Pesquisa 2 – Respostas da 8ª pergunta
Pergunta 8: Se ao fim de uma sprint ou iteração, houvesse destinado uma etapa
final onde, obrigatoriamente, devesse ocorrer Testes Regressivos. Você acredita
que com isso, aumentaria a qualidade do projeto?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
Sim
2
Sim
3
Indiferente/Não sei opinar
4
Sim
5
Indiferente/Não sei opinar
6
Sim
7
Sim
8
Sim
9
Sim
10
Sim
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APÊNDICE AC – Pesquisa 2 – Respostas da 9ª pergunta
Pergunta 9: Considerando que os clientes se reunissem mais frequentemente
com o time, você acredita que isso aumentaria o padrão de qualidade e
reduziria alterações no escopo?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
Sim
2
Não
3
Sim
4
Não
5
Indiferente/Não sei opinar
6
Sim
7
Sim
8
Sim
9
Sim
10
Sim
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APÊNDICE AD– Pesquisa 2 – Respostas da 10ª pergunta

Pergunta 10: No caso de não haver a figura do P.O., você acredita que o time se
beneficiaria de um contato direto com o cliente?
Identificação
entrevistados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Respostas entrevistados
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Indiferente/Não sei opinar
Sim
Sim
Indiferente/Não sei opinar
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APÊNDICE AE – Pesquisa 2 – Respostas da 11ª pergunta

Pergunta 11: No caso de não haver a figura do P.O., você acredita que as
informações poderiam demorar a chegar até o time?
Identificação
entrevistados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Respostas entrevistados
Sim
Sim
Indiferente/Não sei opinar
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Indiferente/Não sei opinar
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APÊNDICE AF – Pesquisa 2 – Respostas da 12ª pergunta

Pergunta 12: Caso a priorização do backlog seja realizado com base na relação
Tipo de Impacto x Nº de pessoas afetadas, você acredita que seria mais eficaz?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
Indiferente/Não sei opinar
2
Sim, seria mais eficaz
3
Sim, seria mais eficaz
4
5
6
7
8
9
10

Não, pois uma demanda sem alto impacto pode ser mais necessária
para estratégia da companhia
Sim, seria mais eficaz
Sim, seria mais eficaz
Sim, seria mais eficaz
Sim, seria mais eficaz
Não, pois uma demanda sem alto impacto pode ser mais necessária
para estratégia da companhia
Indiferente/Não sei opinar
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APÊNDICE AG – Pesquisa 2 – Respostas da 13ª pergunta

Pergunta 13: Se a cada início de Sprint, os clientes e gerentes participassem da
divisão de atividades, você acredita que haveria menos alteração de escopo?
Identificação
entrevistados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Respostas entrevistados
Sim
Sim
Sim
Sim
Indiferente/Não sei opinar
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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APÊNDICE AH – Pesquisa 2 – Respostas da 14ª pergunta
Pergunta 14: Se a cada inicio de Sprint, o time, gerente e clientes, discutissem o
impacto a outros usuários e processos, agregaria valor para não haver
surpresas inesperadas?
Identificação
Respostas entrevistados
entrevistados
1
Sim
2
Sim
3
Sim
4
Sim
5
Indiferente/Não sei opinar
6
Sim
7
Sim
8
Sim
9
Sim
10
Sim
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