
 

 

 

 

Maurício Pureza Rosa 

 

 

GANHOS DE PRODUTIVIDADE EM PROJETOS DE 
SOFTWARE UTILIZANDO METODOLOGIA ÁGIL 
FRAMEWORK SCRUM VS MODELO TRADICIONAL 
PMBOK 

 

Trabalho apresentado ao curso MBA em 

Gerenciamento de Projetos, Pós-Graduação lato 

sensu, Nível de Especialização, do Programa 

FGV Management da Fundação Getúlio 

Vargas, como pré-requisito para a obtenção do 

Título de Especialista.  

 

 

  Edmarson Bacelar Mota 

  Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

Vanessa Janni 

Orientador 

 

Curitiba – PR 

2018 



 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso,  

GANHOS DE PRODUTIVIDADE EM PROJETOS DE SOFTWARE 

UTILIZANDO METODOLOGIA ÁGIL FRAMEWORK SCRUM VS 

MODELO TRADICIONAL PMBOK,  

elaborado por Maurício Pureza Rosa e aprovado pela Coordenação Acadêmica, foi aceito 

como pré-requisito para a obtenção do certificado do Curso de Pós-Graduação lato sensu 

MBA em Gerenciamento de Projetos, Nível de Especialização, do Programa FGV 

Management.  

 

 

Data da Aprovação: Local, Data 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Vanessa Janni 

Orientador 



 

 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

O aluno Maurício Pureza Rosa, abaixo assinado, do curso de MBA em Gerenciamento de 

Projetos, Turma GPJ52-Curitiba (4/2016) do Programa FGV Management, realizado nas 

dependências da instituição conveniada ISAE, no período de 18/11/2016 a 19/08/2018, 

declara que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado Ganhos de 

produtividade em projetos de software utilizando metodologia Ágil Framework Scrum Vs 

modelo Tradicional PMBok, é autêntico e original. 

 

Local, Data 

 

 

Maurício Pureza Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 

Resumo 

Este trabalho tem como principal objetivo explorar os conceitos dos métodos ágeis, seu 

surgimento e benefícios. O gerenciamento de projetos de IT tem tido uma grande aceitação 

pelas metodologias ágeis devido os benefícios oferecidos, sendo um dos grandes fatores o 

resultado positivo na performance, o qual é um importante indicador para o sucesso dos 

projetos. Este estudo busca identificar e explorar o guia mais adequado para o gerenciamento 

de projetos de software visando ganhos de produtividade utilizando método ágil como Scrum 

ou tradicional PMBoK (5ª Edição - 2013). Isso, porque o mercado de desenvolvimento de 

software está cada vez mais competitivo e exigente com relação a prazos, qualidade, equipes 

dinâmicas, comunicação e planejamento, assim, será abordado o framework Scrum que é um 

ótimo framework, pois usa metodologia ágil com uma abordagem leve, visando a melhoria da 

produtividade, focando na comunicação continua com o cliente, entrega constante de valor 

agregado e também promovendo o empowerment (autogestão). 

 

 Palavras Chave: Scrum. PMBoK (5ª Edição - 2013). Metodologia. Framework 

    



 

 

Abstract 

This paper has as the main goal explore the concepts of agile methodologies, their appearing 

and their benefits, the project management of IT has had a large acceptance by the agile 

methodologies due to the benefits offered and one of the major factors is the positive result on 

performance, it is being an important indicator for the project’s success. This study aims to 

identify and to explore the guide more appropriate for the management of the projects of 

software aiming gains of productivity using an agile method like SCRUM or traditional 

PMBok (5th Edition - 2013). The field of software development is increasingly competitive 

and demanding for schedules, quality assurance, dynamic teams, communication and 

planning, with that, we will present the SCRUM framework, which is a great framework that 

uses agile methodology with a light approach, aiming the improvement of productivity, 

focusing on continuous communication with the customer, frequent delivery of aggregated 

value and also promoting the empowerment (self management). 

 

Keywords: Scrum. PMBoK (5th Edition - 2013). Methodology. Framework 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Problema  

Com um ambiente cada vez mais competitivo e exigente onde os prazos, retorno sobre 

o investimento, qualidade e adaptação a mudanças tem sido cada vez mais exigido pelos 

clientes, como é possível ter ganhos de produtividade e garantir a qualidade em projetos de 

software utilizando metodologia Ágil Framework Scrum versus Modelo Tradicional PMBoK?  

Um dos grandes desafios é o de manter equipes motivadas e comprometidas baseando-

se nas metodologias tradicionais de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de 

software. A aplicação das metodologias tradicionais tem resultado em não cumprimento de 

prazo de entrega, escopo não atendido, grande quantidade de erros, funcionalidades 

desnecessárias, descontentamento por parte do cliente entre outros problemas (CAMPOS, 

FONSECA, 2008). 

 

1.2. Objetivo 

O principal objetivo deste trabalho é identificar a metodologia mais adequada para o 

gerenciamento de projetos de software visando ganhos de produtividade, qualidade, resposta a 

mudanças, entrega continua de valor utilizando método ágil como Scrum ou tradicional 

“cascata” do guia PMBoK.  

 

1.3. Delimitação do Tema 

Apresentar a estrutura do método ágil utilizando o framework Scrum e também o 

método tradicional “cascata” de gestão de projetos que é o guia PMBoK (Project Management 

Body of Knowledge), identificar as diferenças, capacidade de adaptação, agilidade, 

planejamento, comunicação entre os interessados e equipe, redução de riscos, mensuração de 

resultados e análise de pontos positivos e negativos desses métodos de gestão de projetos.  
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1.4. Justificativa/Relevância 

Devido à grande demanda do mercado em softwares este tem se tornado cada vez mais 

competitivo e exigente com relação a prazos, qualidade e custo, mas o processo de 

desenvolvimento de software não é uma tarefa tão simples assim, pois envolve “n” variáveis 

que muitas das vezes não estão previstas. A diversidade de necessidades e anseios do cliente 

pode variar ao longo da execução do projeto e consequentemente a complexidade, com isso é 

preciso estar preparado para adaptar as mudanças. Tendo em vista esse cenário e a falta de 

preparo de muitos gestores, o projeto poderá estar fadado ao fracasso principalmente no 

contexto em que o software tem um grau alto de incerteza. 

Os relatórios CHAOS são publicados desde 1994, onde retrata o estado da indústria de 

desenvolvimento de software, o relatório estudou 50.000 projetos no mundo inteiro, no 

relatório foram definidos três objetivos para examinar:  

1) o escopo das falhas de projeto de software;  

2) os principais fatores que fazem com que projetos de software falhem;  

3) os principais ingredientes que podem reduzir falhas de projetos. (Standish, 2013). 

O resultado geral mostra uma pequena melhora na taxa de sucesso nos últimos 21 

anos. Por exemplo, em 1994, 31% de todos os projetos estavam no prazo, dentro do 

orçamento e na meta, já em 2013, o número de projetos que estavam no prazo, dentro do 

orçamento e na meta subiu para 36%. (Standish, 2013). 
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Veja a evolução do gráfico dos percentuais de cada resultado nas pesquisas CHAOS 

Report: 

 

Figura 1 – Resolução CHAOS para todos os projetos 

Fonte: (Standish Group, 2014) 

 

Com a disseminação dos métodos ágeis de desenvolvimento nos últimos anos foi 

possível comparar os resultados entre os projetos utilizando métodos tradicionais cascata e 

ágeis. Em todos os tamanhos de projeto as abordagens ágeis tiveram resultados bem-

sucedidos e menos falhas definitivas. 
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Figura 2 – Resolução de caos por ágil versus cascata. 

Fonte: (Standish Group, 2014) 

 

É possível observar que os projetos Agile têm três vezes mais chances de sucesso que 

os projetos Waterfall (39% versus 11%). Grandes e médios projetos mostram uma grande 

melhoria com o Agile. Grandes projetos aumentam suas taxas de sucesso de 3% para 18% e 

projetos médios de 7% para 27%. Projetos pequenos demonstram ganhos menores (44% 

versus 58%).  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1. Engenharia de Software  

As metodologias ágeis no gerenciamento de projetos têm o seu princípio na 

Engenharia de Software, a área de conhecimento voltada para a especificação, 

desenvolvimento e manutenção de sistemas de software (PRESSMAN, 2007).  

Pressman destaca que a Engenharia de Software abrange três componentes básicos:  

 Métodos: proporcionam os detalhes de como construir o software. Englobam 

tarefas como planejamento e estimativa de projeto, análise de requisitos de 

software e de sistemas, projeto da estrutura de dados, arquitetura de programa e 

algoritmo de processamento, codificação, teste e manutenção;  

 Ferramentas: existem para sustentar cada um dos métodos. Algumas 

ferramentas existentes para apoio são as Computer-Aided Software 

Engineering, conhecidas como ferramentas CASE;  

 Procedimentos: constituem o elo entre métodos e ferramentas. Definem a 

sequência em que os métodos são aplicados. 

Segundo SOMMERVILLE (2007, p. 6) “um processo de software é um conjunto de 

atividades e resultados associados que produz um produto de software”.  

 

2.2. Metodologia de Desenvolvimento Tradicional 

Na década de 70, a atividade “desenvolvimento de software” era executada de forma 

desorganizada, desestruturada e sem planejamento. Gerava-se um produto final de má 

qualidade, pois não existia documentação, era entregue fora do prazo ou o levantamento de 

tempo e esforço não correspondia com a real necessidade. Muitas vezes, essa atividade não 

satisfazia às necessidades do cliente, desperdiçavam-se recursos da empresa e aumentavam-se 

gastos que não viriam a ser compensadores para o cliente, demandando tempo, esforço e 

dinheiro. Essa época ficou conhecida como Crise do Software (PRESSMAN, 2006). 

De acordo com PRESSMAN (2006), a engenharia de software se divide em camadas, 

todas focadas na qualidade final do produto. Para se atingir essa qualidade, o processo de 

desenvolvimento deve ser aperfeiçoado através da criação de documentação, artefatos e 
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marcos capazes de representar os elementos que envolvem o desenvolvimento de um produto 

de software. 

No entanto, é possível perceber que a crise perdura até os dias de hoje, pois mesmo 

com as metodologias tradicionais como o modelo cascata, iterativo e incremental, dentre 

outros, ainda assim o maior desafio das empresas continua sendo entregar um produto de 

qualidade dentro do prazo e do custo estabelecido. Isso, porque o esforço alocado à 

documentação acaba sendo de forma demasiada o que requer muito tempo para manter os 

documentos atualizados a cada nova versão produto. 

 

2.3. Modelo Cascata 

Segundo SOMMERVILLE, (2011), os processos mais tradicionais da engenharia, o 

modelo clássico ou cascata (também é conhecido por abordagem “top-down”) foi proposto na 

década de 70 com o objetivo de estabelecer a ordem no desenvolvimento de grandes produtos 

de software. Até meados da década de 1980 era praticamente o único modelo utilizado. Neste, 

o desenvolvimento deve ser dirigido a planos, ou seja, deve haver um planejamento de todas 

as atividades do processo. 

 

 

Figura 3 – Sequência de desenvolvimento em um modelo “cascata” 

Fonte: (Pressman, 2011) 

 

A abordagem adotada pela metodologia cascata traz alguns problemas. Dentre esses 

problemas merece destaque o fato de que os projetos reais dificilmente seguem o fluxo 

sequencial, o cliente quase sempre não consegue exprimir todas as suas necessidades além de 

ser exigida dele muita paciência visto que o Software só estará pronto para uso num ponto 
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tardio do cronograma. E o maior dos problemas é que se ocorrer um erro em qualquer uma 

das etapas o resultado pode ser desastroso e frequentemente caro (PRESSMAN, 2006). 

 

2.4. Modelo Incremental 

Segundo Sommerville (2008), o modelo incremental é uma evolução da metodologia 

em cascata. Esse modelo é dividido em etapas que são denominados de “incrementos”, em 

que a cada iteração será produzido um incremento de software funcional que visa evoluir em 

direção a versão final do sistema.  

De acordo com VASCONCELOS et al. (2006), cada funcionalidade do sistema é 

disponibilizada mais rapidamente seguindo os incrementos desejados pelo cliente. Dessa 

forma, os incrementos finais têm seu entendimento facilitado, visto que para cada incremento 

o foco estará em uma funcionalidade diferente. Essa também é uma forma de diminuir falhas 

no projeto e aumentar a quantidade de testes realizados no sistema. 

 

Figura 4 – Sequência de desenvolvimento em um modelo “incremental”  

Fonte: (Pressman, 2011) 
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A cada incremento entregue ao cliente é desenvolvido um plano para o próximo. Esse 

processo é feito a cada término e início dos incrementos e tem por objetivo alterar o núcleo do 

produto para atender o cliente (PRESSMAN, 2006). 

 

3. METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 Metodologia de gerenciamento de projetos é basicamente um conjunto de métodos e 

processos a serem seguidos para alcançar os objetivos do projeto.   

Segundo CHARVAT (2003): 

Metodologia de gerenciamento de projetos é um conjunto de orientações e princípios que 

podem ser adaptados e aplicados em uma situação específica. Em ambiente de projetos 

essa orientação é uma lista de coisas a fazer. Uma metodologia pode também ter uma 

abordagem específica, modelos, formulários e também check lists, usados durante o ciclo 

de vida do projeto. (traduzido de Charvat, 2003) 

Assim, a definição de Charvat (2003) será adotada como referência de metodologia de 

gerenciamento de projetos nesse trabalho.  

 

3.1. Metodologia Ágil 

As metodologias ágeis foram criadas a partir da necessidade do desenvolvimento de 

formas mais eficientes e com capacidade de resposta as mudanças principalmente no 

desenvolvimento de software. Mudanças essas, no produto que está sendo criado, nos 

membros da equipe e tecnologias que poderão ter impactos expressivos no projeto, com isso 

em 2001 foi formado a Aliança Ágil. Isso, quando dezessete especialistas em processos de 

desenvolvimento de software estabeleceram princípios comuns de métodos de criação de 

softwares e publicaram o Manifesto Ágil que sugere (BECK et al., 2001): 

 Os indivíduos e as interações são mais importantes do que os processos e as 

ferramentas; 

 O software funcionando é mais importante do que uma documentação completa; 

 A colaboração com e dos clientes acima de apenas negociações de contratos e; 

 Respostas a mudanças acima de seguir um plano. 
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Muitos tem interpretado de forma errada o que o Manifesto Ágil diz em “o software 

funcionando é mais importante do que uma documentação completa”, não é que não se deve 

ter documentação alguma, mas sim apenas a documentação necessária para ter o software 

funcionando, esse sim é mais importante que uma pilha de documentos.  

A partir do conhecimento dos valores, podem-se citar os doze princípios das 

metodologias ágeis (BECK et al., 2001): 

1. A maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e contínua de 

software de valor. 

2. Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis 

se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens competitivas. 

3. Entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas até meses, com 

preferência aos períodos mais curtos. 

4. Pessoas relacionadas à negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e 

diariamente, durante todo o curso do projeto. 

5. Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Dando a eles o ambiente e 

suporte necessário, e confiar que farão seu trabalho. 

6. O Método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por dentro de um 

time de desenvolvimento, é através de uma conversa cara a cara. 

7. Software funcional é a medida primária de progresso. 

8. Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de manter indefinidamente, passos 

constantes. 

9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumenta a agilidade. 

10. Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. 

11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis. 

12. Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então, se ajustam e 

otimizam seu comportamento de acordo. 

Ao contrário das metodologias tradicionais, os processos são direcionados as pessoas e 

adaptações as mudanças. 
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Segundo Cohn (2011), muitas empresas estão tentando tornar suas equipes de 

desenvolvimento mais ágeis, pois as mesmas vêm produzindo software com mais qualidade e 

que atendem melhor os requisitos impostos pelos clientes. Equipes ágeis tendem a introduzir 

seus produtos no mercado com muito mais rapidez, levando em consideração principalmente 

a satisfação dos clientes com os requisitos e objetivos do produto. 

De acordo com LIBORDI; BARBOSA (2010), o Manifesto Ágil não abandona os 

processos e ferramentas, a documentação, a negociação de contratos ou o planejamento, mas 

simplesmente mostra que eles têm importância secundária quando comparado com os 

indivíduos e interações, o software funcionando, a colaboração com o cliente e as respostas 

rápidas a mudanças e alterações. 

 

3.2. Scrum 

O “Scrum” é oriundo de um artigo publicado em 1986 na Harvard Business Review 

pelos professores japoneses Hirotke Takeuchi e Ikujiro Nonaka, onde foi intitulado como 

“The new product development game” (O novo jogo para o desenvolvimento de novos 

produtos). Nesse trabalho, tiveram a oportunidade de analisar equipes multifuncionais de 

empresas de alta produtividade tais como: Honda, Fuji Xerox, 3M e Hewlett-Packard. Como 

resultado, os dois professores identificaram fatores fundamentais para o sucesso: equipes 

pequenas e multifuncionais, equipes auto-organizáveis e executivos desempenhado o papel de 

líderes facilitadores que removem obstáculos das equipes. 

Takeuchi e Nonaka descreveram uma abordagem holística em que as equipes de 

projetos são constituídas por pequenas equipes multifuncionais trabalhando, com sucesso, em 

direção a um objetivo comum que os autores compararam a formação Scrum no rugby (Pham, 

2011). 

A metodologia Scrum foi apresentada oficialmente pelos criadores Jeff Sutherland e 

Ken Schwaber em 1995 no OOPSLA (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & 

Applications da ACM) em Austin no Texas. 

Scrum é um framework para desenvolver e manter produtos complexos, essa definição 

consiste em papéis, eventos, artefatos e as regras do Scrum que unem os demais e os mantém 

integrados (Schwaber e Sutherland 2016). 
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O Scrum é baseado no empirismo para controlar processos. O empirismo afirma que o 

conhecimento vem da capacidade de tomar decisões em cima daquilo que se conhece. O 

Scrum utiliza o modelo iterativo e incremental para ter uma melhor previsibilidade e um 

melhor controle de riscos no projeto (Schwaber e Sutherland 2016). 

De acordo com Schwaber e Sutherland (2016), há três pilares que apoiam a 

implementação de controle de processo empírico: 

1. Transparência: aspectos significativos do processo devem estar visíveis aos 

responsáveis pelos resultados. 

Essa transparência requer aspectos definidos por um padrão comum para que os 

observadores compartilharem um mesmo entendimento do que está sendo visto. 

2. Inspeção: os usuários Scrum devem, frequentemente, inspecionar os artefatos Scrum e 

o progresso em direção a detectar variações. Essa inspeção não deve, no entanto, ser 

tão frequente que atrapalhe a própria execução das tarefas. As inspeções são mais 

benéficas quando realizadas de forma diligente por inspetores especializados no 

trabalho a se verificar. 

3. Adaptação: se um inspetor determina que um ou mais aspectos de um processo 
desviou para fora dos limites aceitáveis, e que o produto resultado será inaceitável, o 
processo ou o material sendo produzido deve ser ajustado. O ajuste deve ser realizado 
o mais breve possível para minimizar mais desvios. 

Dessa forma, o Scrum se mostra uma metodologia eficiente para muitos casos, em 
especial no trabalho com equipes e grandes empresas. 
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3.3. Papeis do Scrum  

É possível indicar alguns papéis passíveis de ser assumidos pela metodologia Scrum, 

são eles: 

a) Scrum Master (SM): é responsável pelo processo Scrum, por ensiná-lo a todas as 

pessoas envolvidas no projeto, por implementá-lo, fazendo dele uma cultura na 

organização e ainda por garantir que toda a equipe siga as regras e as práticas do 

Scrum (SCHWABER, 2004). 

O Scrum Master atua como facilitador na Daily Scrum Meeting e torna-se responsável 

por remover quaisquer obstáculos que sejam levantados pela equipe durante essas 

reuniões (BARROS et al., 2009). 

O Scrum Master é o responsável por ser um líder servidor que trabalha para maximizar 

o trabalho da equipe (Leffingwell, 2011). 

b) Product Owner (PO): é o responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho 

do Time de Desenvolvimento. Como isso é feito pode variar amplamente através das 

organizações, Times Scrum e indivíduos (SCHWABER e SUTHERLAND, 2016). 

Segundo SCHWABER e SUTHERLAND (2016), o Product Owner é a única pessoa 

responsável por gerenciar o Backlog do Produto. O gerenciamento do Backlog do 

Produto inclui: 

 Expressar claramente os itens do Backlog do Produto; 

 Ordenar os itens do Backlog do Produto para alcançar melhor as metas e missões; 

 Garantir o valor do trabalho realizado pelo Time de Desenvolvimento; 

 Garantir que o Backlog do Produto seja visível, transparente, claro para todos, e 
mostrar o que o Time Scrum vai trabalhar a seguir; e, 

 Garantir que o Time de Desenvolvimento entenda os itens do Backlog do Produto 
no nível necessário. 

 
É importante ressaltar que o PO é não é um comitê e sim uma pessoa, mas ele pode 
representar os desejos de um comitê no product backlog, ele também não é um cargo e 
sim um papel. 
 

c) Time de Desenvolvimento: consiste de profissionais que realizam o trabalho de 
entregar uma versão usável que potencialmente incrementa o produto “Pronto” ao 
final de cada Sprint. Somente integrantes do Time de Desenvolvimento criam 
incrementos. (SCHWABER e SUTHERLAND, 2016) 
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O Time Scrum é formado pelo Product Owner, Dev Team e o Scrum Master, essas 

equipes são compostas de 6 as 10 pessoas. 

As principais características de um Time Scrum são: multifuncional, auto-organizada e 

auto gerenciada, este time mantém uma estrutura iterativa e incremental. Diferente do método 

tradicional no Scrum não existe papeis tais como: Programador, Arquiteto, Analista de Teste 

ou Designer. 

 

3.4. Fluxo do Processo Scrum 

Este ciclo se inicia com a criação do Product Backlog, em que são definidas as 

histórias de usuário, essas são priorizadas pelo Product Owner para serem desenvolvidas 

durante a Sprint. 

Cada Sprint é composta por:  

 Sprint Planning Meeting (Reunião de Planejamento);  

 Daily Scrum (Reunião Diária);  

 The Development Work (Trabalho de Desenvolvimento);  

 The Sprint Review (Revisão da Sprint);  

 Sprint Retrospective (Retrospectiva da Sprint). 

A Sprint inicia-se através de um evento chamado Sprint Planning Meeting, em que o 

Product Owner juntamente com o time decide o que poderá entrar no desenvolvimento da 

Sprint. Esse evento é dividido em duas partes após os itens serem selecionados, na segunda 

parte da reunião o time planeja o trabalho a ser realizado, dando origem ao Sprint Backlog. 

Com início do Sprint a cada 24 horas deve-se realizar a reunião diária e ao final do 

sprint realiza-se a reunião de revisão, a fim de avaliar e validar com o cliente o produto 

desenvolvido. Por fim, pode-se realizar a reunião de retrospectiva, para avaliar e propor 

otimização de processos. Caso o produto (parcial ou final) seja aprovado, ele é entregue. Não 

sendo esse o sprint final, o ciclo é reiniciado (WAZLAWICK, 2013). 
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Figura 5: Fluxo do processo Scrum  

Fonte: (Pressman, 2011) 

A figura 5 mostra como se dá o fluxo de processo Scrum em todas as suas etapas, 

possibilitando assim verificar as principais etapas no uso dessa metodologia.  

 

3.5. Metodologia Tradicional 

 A abordagem tradicional de gerência de projetos baseia-se em processos definidos e 

documentados que passam por melhorias contínuas nas diversas organizações (Boehm & 

Turner, 2003). 

Entre os métodos tradicionais o mais conhecido é o modelo em cascata ou waterfall 

(SABBAGH, 2013). 

 Dentre diversas abordagens tradicionais existentes de gerenciamento de projetos será 

abordado o Project Management Body of Knowledge (PMBOK®). O mesmo não é 

considerado uma metodologia e sim um guia de boas práticas em gerenciamento de projetos 

elaborado e escrito pelos voluntários do Project Management Institute (PMI). Essa abordagem 

ficou conhecida como “tradicional” por ser baseada em uma visão processual que propõem 

foco em planejamento prévio. Sendo assim, é necessário um planejamento completo para isso 

além do escopo do projeto ser fechado, afim de não haver interação constante entre a empresa 

e o cliente. Porém projetos de desenvolvimento de software são extremamente dinâmicos com 
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nível de mudanças bastante alto, em que novos requisitos podem surgir ao longo do projeto e 

fazer com que o projeto seja entregue fora do prazo e do custo previamente definido.  

A principal característica dessa abordagem é o processo sequencial e sistemático de 

construção do produto, em que uma nova fase é iniciada apenas quando a anterior é finalizada 

(PRESSMAN; MAXIM, 2016; SABBAGH, 2013).  

Todavia, a gestão de projetos com metodologias tradicionais é ainda um método 

bastante usado (Boehm e Turner, 2003). 

 

3.6. Project Management Institute (PMI) 

O instituto PMI foi criado em 1996 por James Snyder, Eric Jenett, Gordon Davis, E.A. 

“Ned” Engman e Susan Gallagher com o objetivo de proporcionar um meio de interação onde 

os gerentes de projetos poderiam compartilhar informações e discutir problemas. Hoje o PMI 

é uma das maiores associações para gerentes de projetos do mundo, auxiliando mais de 

700.000 membros, profissionais certificados e voluntários com a atuação em quase todos os 

países do mundo. (PMI, 2016) 

O PMI é uma das principais instituições do século XXI e foi responsável pela criação 

de um código de ética para a profissão de gerente de projetos e a certificação Project 

Management Professional (PMP) que conta hoje com mais de 360 mil profissionais 

certificados (Valle, 2010). 

 O PMI certifica os conhecimentos e competências dos profissionais através de oito 

certificados (PMI, 2016): 

 CAPM – Técnico Certificado em Gerenciamento de Projetos; 

 PfMP – Profissional de Gerenciamento de Portfólio; 

 MI-PBA – Profissional em Análise de Negócios; 

 PMP – Profissional de Gerenciamento de Projetos; 

 PMI-SP – Profissional em Gerenciamento de Cronograma; 

 PMI-RMP – Profissional em Gerenciamento de Riscos; 

  PgMP – Profissional de Gerenciamento de Programas; 

 PMI-ACP – Profissional Certificado em Métodos Ágeis. 
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Além de suas certificações, o PMI é o responsável por elaboração e publicação das 

edições do Guia PMBOK, neste é descrito os conceitos e ferramentas para o gerenciamento de 

projetos. Esse livro é um guia com as boas práticas de gerenciamento de projetos que são 

amplamente reconhecidas em boa parte do mundo. Isso significa dizer que essas práticas se 

aplicam à maior parte dos projetos e que sua aplicação aumenta, e muito, as chances de que 

um projeto venha a ter sucesso (PMI, 2013).   

 

3.7. Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

O gerenciamento de projetos pode ser definido como sendo a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades de projetos de modo a atingir 

os seus objetivos. Segundo o PMBOK, o gerenciamento de projetos é realizado por meio da 

aplicação e integração dos 47 processos de gerenciamento. Esses processos podem ser 

organizados de acordo com os cinco grupos de processos existentes: Iniciação, Planejamento, 

Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento (PMI, 2013). 

As fases de um ciclo são (VARGAS, 2014): 

1. Iniciação: Nessa fase, a missão e o objetivo do projeto são definidos, os documentos 

iniciais são confeccionados e as melhores estratégias são identificadas e selecionadas. 

2. Planejamento: Nessa fase, os planos de escopo, tempo, custos, qualidade, recursos 

humanos, comunicações, riscos e aquisições são desenvolvidos. 

3. Execução: É a fase que materializa tudo aquilo que foi planejado anteriormente. 

4. Monitoramento e controle: O objetivo do controle é comparar o status atual do projeto 

com o status previsto pelo planejamento, tomando ações preventivas e corretivas em 

caso de desvio. 

5. Encerramento: É a fase quando a execução dos trabalhos é avaliada através de uma 

auditoria interna ou externa (terceiros), os documentos do projeto são encerrados e 

todas as falhas ocorridas durante o projeto são discutidas e analisadas para que erros 

similares não ocorram em novos projetos. 
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Figura 6: Grupos de Processos de Gerenciamento 

Fonte: (VARGAS, 2014) 

Assim é possível verificar com a figura 6 as etapas desse ciclo em função do tempo, 

percebe-se que especialmente na fase de execução, monitoramento e controle despende-se 

mais tempo que nas etapas anteriores.   
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3.7.1. Ciclo PDCA 

Os processos de gestão começam e terminam ao longo de todas as fases do ciclo de 

vida do projeto sustentando-se no processo de melhoria contínua através do ciclo plan-do-

check-act (PDCA) definido por Shewhart e alterado pelo Dr. Edwards Deming (PMI, 2013). 

As metodologias e práticas de gestão de projetos no core de cada uma dessas práticas 

está o PDCA, então se torna necessário destacar esse conceito de gestão de qualidade, muito 

simples e dinâmico. Apesar de ser um método simples, uma vez aplicado corretamente em sua 

essência possibilita a capacidade de melhorar os resultados através de um ciclo de melhoria 

contínua.  

  

Figura 7: Ciclo PDCA 

Fonte: (W. Edwards Deming) 

 

 Plan (planejamento): planejamento da execução do projeto. 

 Do (execução): execução do projeto com os registros adequados das ocorrências. 

 Check (verificação): monitorar e avaliar periodicamente se a execução do projeto está 

de acordo com o planejado. 

 Act (ação): ações corretivas para realinhar o projeto. 

 

Quem compreender e aplicar bem o PDCA conseguirá ter sucesso na aplicação do 

gerenciamento de projetos independe da sua fonte de boas práticas. (PASSOS, 2008b, p. 80). 
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3.7.2. Áreas de conhecimento em gerenciamento de Projetos   

Estes 47 processos estão também agrupados em 10 áreas de conhecimento em 

gerenciamento de projetos, são elas (PMI, 2013): 

1. Gerenciamento da integração do projeto; 

2. Gerenciamento do escopo do projeto; 

3. Gerenciamento do tempo do projeto; 

4. Gerenciamento dos custos do projeto; 

5. Gerenciamento da qualidade do projeto; 

6. Gerenciamento dos recursos humanos do projeto; 

7. Gerenciamento das comunicações do projeto; 

8. Gerenciamento dos riscos do projeto; 

9. Gerenciamento das aquisições do projeto; 

10. Gerenciamento das partes interessadas do projeto. 

 

 

 

Figura 8: Fluxo com os 47 processos do PMBOK Guide 5ª Edição 

Fonte: (Ricardo Vargas, 2014) 
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Assim, para evidenciar os processos, a figura 8 ilustra exatamente a distribuição 

categórica dos 47 processos do PMBOK nas cinco etapas descritas no capítulo anterior.   

 

3.8. DESENVOLVIMENTO 

3.8.1. Abordagem Tradicional versus ágil 

Pode-se dizer que as metodologias de gerenciamento são divididas em dois grupos, as 

abordagens tradicionais e ágeis. O método tradicional mais utilizado e já discutido nesse 

trabalho é o framework do PMI. Os métodos ágeis (também conhecido por métodos leves) 

fazem alusão ao framework Scrum, sendo seu grande foco a entrega constante de valor.  

 

Figura 9: Metodologia Ágil versus Metodologia Tradicional 

Fonte: (http://collagenrestores.com/agile-process-flow-diagram-image/agile-one-

stop-project-management-resource-smartsheet-3/) 
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Os métodos tradicionais exigem um esforço maior no planejamento, sendo preciso 

detalhar com antecedência todas as especificações do projeto. Essa sistemática costuma ser 

rígida, trazendo pouca flexibilidade e adaptação a mudanças. Já nos métodos ágeis, o 

planejamento é realizado utilizando o modelo iterativo e incremental, desta forma o software 

é construído em diversos incrementos de software e esses são produzidos e testados (ao 

contrário do método tradicional) de forma iterativa em ciclos curtos (neste caso o Scrum 

abordado nesse trabalho, esses ciclos são conhecidos como Sprints). Desta forma, a cada final 

de Sprint uma nova versão de software é entregue ao cliente, assim esse processo permite uma 

comunicação continua entre clientes, desenvolvedores, gerentes e demais envolvidos.  

O livro “Wicked Problems, Righteous Solutions” (DeGrace & Stall, 1990 apud. 

Sutherland, 2004) já descrevia em 1990 as razões dos métodos tradicionais de 

desenvolvimento de software não funcionarem, a partir de suas prerrogativas básicas: 

 Requisitos não são completamente compreendidos antes do início do projeto; 

 Usuários só sabem exatamente o que querem após ver uma versão inicial do produto; 

 Requisitos mudam frequentemente durante o processo de desenvolvimento; 

 Novas ferramentas e tecnologias tornam as estratégias de desenvolvimento 

imprevisíveis.    

Os métodos tradicionais de desenvolvimento têm o foco na geração de documentação 

sobre o projeto e no cumprimento rígido de processos. Já os métodos ágeis concentram as 

atenções na constante entrega do produto (MUNDIM et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

3.8.2. Comparativo: Ágil versus tradicional 

A tabela 1 apresenta um comparativo entre as metodologias Ágil e Tradicional, 

evidenciando seus prós e contras. 

Ágil Tradicional 

Ele separa o ciclo de vida de 

desenvolvimento do projeto em sprints. 

O processo de desenvolvimento de software é 

dividido em fases distintas. 

Segue uma abordagem incremental. A metodologia de cascata é um processo 

sequencial. 

A metodologia ágil é conhecida por sua 

flexibilidade. 

Metodologia estruturada por conta disso pode 

ser bastante rígido. 

Considerado como uma coleção de muitos 

projetos diferentes. 

O desenvolvimento de software será concluído 

como um único projeto. 

Método bastante flexível que permite que 

sejam feitas alterações nos requisitos do 

projeto, mesmo que o planejamento inicial 

tenha sido concluído. 

Não há espaço para alterar os requisitos após o 

início do desenvolvimento do projeto. 

Abordagem de desenvolvimento iterativo 

por causa deste planejamento, 

desenvolvimento, prototipagem e outras 

fases de desenvolvimento de software pode 

aparecer mais de uma vez. 

Todas as fases de desenvolvimento do projeto, 

design, desenvolvimento, teste..., são 

concluídas uma única vez. 

O plano de teste é revisado após cada 

22print. 

O plano de teste é raramente discutido durante 

a fase de teste. 

Processo no qual se espera que os requisitos 

mudem e evoluam. 

O método é ideal para projetos que têm 

requisitos definidos e mudanças não esperadas. 

Teste é realizado simultaneamente com o 

desenvolvimento de software. 

Nesta metodologia, a fase “Testing” vem 

depois da fase “Build”. 
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O software satisfaz as necessidades de seus 

clientes finais e se altera de acordo com as 

demandas do cliente. 

Este modelo mostra uma mentalidade de 

projeto e coloca seu foco completamente na 

realização do projeto. 

Funciona excepcionalmente bem com 

tempo e materiais ou financiamento não 

fixo. Pode aumentar o estresse em cenários 

de preço fixo. 

Reduz o risco nos contratos firmes de preço 

fixo, obtendo um acordo de risco no início do 

processo. 

Prefere equipes pequenas, mas dedicadas, 

com alto grau de coordenação e 

sincronização. 

A coordenação / sincronização da equipe é 

muito limitada. 

PO prepara os requisitos praticamente todos 

os dias durante o projeto. 

A análise de negócios prepara os requisitos 

antes do início do projeto. 

A equipe de teste pode participar da 

mudança de requisitos sem problemas. 

É difícil para o teste iniciar qualquer alteração 

nos requisitos. 

Não há necessidade de gerentes de projeto 

porque os projetos são gerenciados por toda 

a equipe. 

O gerente de projeto desempenha um papel 

essencial durante cada estágio. 

 

Tabela 1 – Comparativo: Ágil versus tradicional 

Fonte: (https://www.yodiz.com/blog/agile-vs-waterfall-differences-in-software-

development-methodologies/) 

Assim, torna-se mais evidente que no balanço entre prós e contras as metodologias 

Ágeis são mais eficientes e trazem mais benefícios no que diz respeito a custo-benefício que a 

metodologia tradicional para determinados casos.  
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3.9. PMBOK versus SCRUM 

Conforme descrito em capítulos anteriores o guia PMBOK não é uma metodologia, 

mas um guia de boas práticas com vários grupos de processos, áreas de conhecimento, 

técnicas e métodos. Este framework de gerenciamento pode ser seguido de forma completa ou 

parcial.  

O guia PMBOK sugere “o que deve ser feito”, mas não descreve “como deve ser 

feito”, justamente essa ausência detalhada de informações que é considerada o maior ponto 

fraco do guia PMBOK nesta obra e, portanto, será o alvo principal dos pontos fortes do 

Scrum. (CRUZ, 2013).  

Baseado nos capítulos anteriores, o ciclo de vida do guia PMBOK é dividido em 

diversas fases, sendo o planejamento realizado no início de cada uma. Dessa forma, as fases 

são executadas em sequência, o time de gestão estabelece quais são as ferramentas ou técnicas 

mais adequadas para o trabalho que deve ser executado, stakeholders envolvidos e como será 

planejado, executado, monitorado e quais ações deverão ser tomadas em caso de não 

conformidade com o planejado e por fim o encerramento da fase.  

No Scrum, podemos dizer que o ciclo de vida do projeto é iterativo e incremental 

chamados de Sprints, normalmente o time box de cada Sprint leva de 2 a 4 semanas no qual 

um conjunto de tarefas serão executadas. Essas tarefas tem origem do Product Backlog, em 

que no evento Sprint Planning o Product Owner prioriza as tarefas que são possíveis durante a 

Sprint. Nesse evento o Time Scrum define o objetivo da Sprint e saída deste evento é o Sprint 

Backlog. Os times são auto-gerenciáveis os mesmos tem autonomia para decidir a melhor 

forma de fazer o seu trabalho, o Dev Team se reúne diariamente para uma reunião diária que 

dura 15 minutos, essa reunião não é uma reunião de status report, mas para que o time possa 

planejar as próximas horas de trabalho. É um evento onde o Scrum Master tem a oportunidade 

de identificar os impedimentos do time, nesse contexto o Scrum Master tem o papel de líder 

facilitador que busca a melhor solução para remover os impedimentos e facilitar os eventos ao 

final de cada Sprint. No evento Sprint Review o Dev Team apresenta ao Product Owner e/ou 

as partes interessadas, as funcionalidades implementadas e finalizando a Sprint com a reunião 

de Sprint Retrospective serve para identificar o que deu certo, a possibilidade de melhorar, o 

que deixar de fazer ou o que deve continuar sendo feito. 
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3.9.1. Comparativo: PMBOK versus SCRUM 

A tabela 2 apresenta um comparativo entre o PMBOK e o SCRUM, evidenciando seus 

prós e contras. 

Área do 

processo 

PMBOK Scrum 

Escopo Escopo bem definido na fase de 

planejamento e documentado 

através da WBS, não espera que 

sofra mudanças. 

Escopo é definido em alto nível de 

detalhamento e os requisitos são 

priorizados e definido de forma iterativa, 

aberto a mudanças. 

Tempo Os processos de definição, 

estimativa e duração das 

atividades são definidos através 

do cronograma detalhado para a 

execução de todo o projeto. 

A definição também é realizada através 

de cronograma, mas orientado a produto 

produzido a cada iteração com entregas 

incrementais. 

Custo Garantir que o projeto termine 

dentro do orçamento previamente 

estabelecido no início do projeto, 

em caso de alterações poderá ter 

um custo adicional e afetar o 

orçamento. 

Garantir a entrega constante de valor de 

para o cliente o que faz com que o 

cliente não veja o preço, em caso de 

mudanças seu impacto é menor, não 

limitando a capacidade de inovação e 

criatividade. 

Qualidade O controle de qualidade é 

realizado através de planos de 

testes baseado nas especificações 

de requisitos e nos processos de 

verificação e validação.    

A grande diferença está na forma como o 

ciclo de vida acontece, sendo de forma 

incremental a cada iteração um novo 

incremento de software é gerado e 

verificado e validado com base no 

Definition of Done.  Em caso de não 

conformidade em alguma entrega o 

mesmo pode ser priorizado para o 

próximo Sprint. 

Riscos  Os ricos são identificados, Ambos são similares no sentido de que 
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analisados e monitorados durante 

todo ciclo de vida do projeto é 

realizado um plano que possui 

como entrada a identificação, 

quantificação, planejamento as 

respostas. 

os riscos são identificados, gerenciados, 

analisados e monitorados, no Scrum isso 

acontece constantemente dentro da 

Sprint, nas reuniões de planejamento, 

diária, revisão e retrospectiva. 

Comunicação O gerenciamento das 

comunicações é realizado de 

forma formal e documentada.  

Sendo este um dos pilares do manifesto 

ágil a comunicação é realizada de forma 

menos formal, esta abordagem traz uma 

grande interação entre os envolvidos 

devido as reuniões diárias e os seus 

demais eventos, todos do time devem 

saber o que cada um está fazendo, para 

que haja transparência entre os 

envolvidos. 

Recursos 

Humanos 

Os papeis são claros e definidos 

onde as informações são de 

forma centralizada, não havendo 

tanta abertura dos membros do 

time na tomada de decisões, esta 

abordagem é mais focada em 

processos. 

Um dos valores do Scrum é altamente 

ligados as pessoas, trazendo coragem, 

foco, comprometimento, respeito e 

abertura são fatores fundamentais para o 

sucesso do Scrum e também na obtenção 

de resultados no projeto. Os membros do 

time atuam de forma colaborativa no 

planejamento e tomada de decisões. 

Aquisição O processo de aquisições é 

realizado de forma mais eficiente e 

formal baseado no escopo com a 

finalidade de garantir a gestão, 

controle e monitoramento dos 

fornecedores. 

Nesta abordagem não há um processo 

definido para gerenciar as aquisições.  

                               

Tabela 2 – Comparativo: PMBOK e Scrum 
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Fonte: (Kardec, M. S, 2012) 

Assim, como para as metodologias tradicional e ágeis, aqui torna-se mais evidente que 

no balanço entre prós e contras que a escolha de um ou outro dependerá do projeto em 

questão e seus objetivos.  

 

4. METODOLOGIAS ÁGEIS E O SEU IMPACTO NA PERFORMANCE 

Esse tópico visa investigar o impacto dos métodos ágeis no desempenho em projetos 

de software, abordando mais precisamente o retorno sobre o investimento (ROI) que é um 

assunto não muito explorado em métodos ágeis, diferente do tradicional. A adoção dos 

métodos ágeis no mercado de desenvolvimento de software tem crescido cada vez mais nos 

últimos anos, conhecido como métodos leves tem alcançado uma grande satisfação dos 

clientes no que diz respeito ao aumento de custo-benefício, produtividade, qualidade e 

redução do tempo. 

 De acordo com D.F. Rico (2008) o ROI, do ponto de vista de dificuldade, refere-se 

aos benefícios quantitativos dos métodos ágeis, frequentemente expressos em termos 

econômicos. Por exemplo, se o uso de métodos ágeis leva metade do tempo dos métodos 

tradicionais, então há um benefício econômico direto para o aumento da produtividade. Ou 

seja, usar métodos ágeis pode custar metade dos métodos tradicionais.  

Abaixo, 11 estudos importantes sobre o ROI dos métodos ágeis. D.F. Rico (2008) 

afirma que os estudos analisaram apenas uma ou duas técnicas de métodos ágeis.  

Ano Fonte Resultados Respostas 

1998 Harvard (Thomke 
et al., 1998) 

50% de redução no esforço de engenharia 

55% de melhora no tempo de comercialização 

925% de melhoria no número de mudanças 
permitidas 

391 

1998 Harvard 
(MacCormack, 

1998) 

48% de aumento de produtividade em relação aos 
métodos tradicionais 

38% de qualidade maior associada a mais esforço 
de design 

50% de maior qualidade associada ao 
desenvolvimento iterativo 

29 
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1999 Boston College 
(Fichman et al., 

1999) 

38% de redução no tempo para produzir software 
em funcionamento 

50% de tempo para comercializar 

50% mais recursos entregues aos clientes 

28 

2003 Reifer Consultants 
(Reifer, 2003) 

20% relataram ganhos de produtividade 

10% relataram reduções de custo 

53% relataram melhorias no time-to-market 

78 

2003 Shine 
Technologies 

(Johnson, 2003) 

49% sofreram reduções de custo 

93% experimentaram aumentos de produtividade 

88% experimentaram melhorias na satisfação do 
cliente 

131 

2004 CIO Magazine 
(Prewitt, 2004) 

28% usavam métodos ágeis desde 2001 

85% iniciaram iniciativas de métodos ágeis em toda 
a empresa 

43% usaram métodos ágeis para melhorar o 
crescimento e participação no mercado 

100 

2006 Digital Focus 
(Digital Focus, 

2006) 

27% dos projetos de software usaram métodos 
ágeis 

23% tiveram iniciativas de métodos ágeis em toda a 
empresa 

51% usaram métodos ágeis para acelerar o 
desenvolvimento 

136 

2006 Version One 
(Version One, 

2006) 

86% relataram melhorias no time-to-market 

87% relataram melhorias de produtividade 

92% relataram capacidade de alterar 
dinamicamente as prioridades 

722 

2006 AmbySoft 
(Ambler, 2006) 

41% das organizações usaram métodos ágeis 

44% relataram melhoria na produtividade, 
qualidade e custos 

38% relataram melhorias nos níveis de satisfação 
do cliente 

4.232 

2007 AmbySoft 
(Ambler, 2007) 

69% das organizações adotaram métodos ágeis 

89% dos projetos ágeis tiveram uma taxa de 
sucesso de 50% ou mais 

99% das organizações estão usando o 
desenvolvimento iterativo 

781 

2007 UMUC (Rico, 
2007) 

70% dos desenvolvedores usam a maioria dos 250 
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aspectos dos métodos ágeis 

26% dos desenvolvedores tiveram melhorias de 
50% ou mais 

Métodos ágeis são vinculados à qualidade do site 

 

Tabela 3 – Estudos sobre o ROI dos Métodos Ágeis 

Fonte: (D.F. Rico, 2008) 

A tabela 3 traz números expressivos no que diz respeito ao uso e avaliação dos 

métodos Ágeis, corroborando com o que já foi discutido nos capítulos anteriores. Dessa 

forma, esses se mostram eficientes e eficazes para o desenvolvimento de projetos. 

 

4.1. Retorno sobre o investimento nos métodos ágeis (ROI) 

Segundo Milanov & Njegus (2012) no retorno sobre o investimento de métodos ágeis 

existem muitos tipos de métricas e modelos para medir o desempenho de projetos ágeis de 

desenvolvimento de software. Algumas técnicas populares são análise de retorno, retorno do 

investimento e valor presente líquido.  

De acordo com D.F. Rico (2008), as métricas de ROI são geralmente usadas para 

avaliar o valor econômico do investimento em tecnologia da informação (TI). 

Milanov & Njegus (2012) complementam afirmando que o retorno sobre o 

investimento (ROI) efetuado é obtido mais rapidamente em projetos ágeis do que em projetos 

com metodologias tradicionais, já que este é medido logo após o primeiro Sprint (se entende 

por sprint uma iteração de trabalho, i.e., um período de tempo pré-definido com uma duração 

de até quatro semanas), e cujo objetivo é produzir uma parte do sistema (Miguel, 2010).  

Milanov & Njegus (2012), referem-se ao ROI como resultado de ((Benefícios – 

Custos) / Custos) × 100. 

 Benefícios - montante total de dinheiro ganho com métodos ágeis (inclui benefício 

econômico de usar o novo sistema); 

 Custos - quantidade total de dinheiro gasto em agilidade métodos (inclui treinamento, 

treinamento, automatização e ferramentas, etc.). 
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O Scrum estrutura o desenvolvimento de software em ciclos de trabalho chamados 

Sprints que duram no máximo um mês. No início de cada Sprint uma equipe multifuncional 

seleciona os requisitos do cliente a partir de uma lista priorizada de recursos gravados no 

backlog do produto. Quando se trata da teoria do Scrum, o retorno do investimento (ROI) é 

geralmente calculado pela fórmula (Milanov & Njegus, 2012):  

ROI = Business value / Effort 

De acordo com Milanov & Njegus (2012), o valor do negócio e o esforço são 

expressos em pontos dados aos itens do Product Backlog. 

Segundo Deemer & Benefield (2010), o Product Owner é responsável por maximizar o 

retorno do investimento (ROI), identificando os recursos do produto, traduzindo-os em uma 

lista priorizada, decidindo qual deve estar no topo da lista para o próximo Sprint e 

continuamente priorizando e refinando a lista. 

D.F. Rico (2008) finaliza que a adoção de metodologias ágeis resulta no aumento do 

ROI do projeto com benefícios na ordem entre 10% e 100% ao nível da gestão dos custos, 

produtividade, qualidade e satisfação de cliente. 

 

4.2. Priorização baseada em valor no Scrum  

De acordo com Sutherland (2016), no desenvolvimento de produtos existe uma regra 

dura e rápida que já foi comprovada milhares de vezes: 80% do valor está em 20% dos 

atributos. Em qualquer coisa que seja comprada a maior parte do valor — a maior parte do 

que as pessoas querem — só está em um quinto do que foi desenvolvido. No caso dessa 

empresa, eles olharam para aquela imensa lista de coisas que poderiam ser incluídas no 

sistema de automação do lar que estavam desenvolvendo e sabiam — sabiam com certeza — 

que os clientes só queriam mesmo 20% deles. O truque do Scrum é descobrir como se 

desenvolvem esses 20% primeiro. No desenvolvimento tradicional de produtos, as equipes 

não sabem o que isso constitui até entregarem o produto completo. Isso significa que 80% do 

esforço deles foi desperdiçado.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com o passar dos anos, surgiram os métodos ágeis para gestão de projetos de software, 

especialmente devido as pressões do mercado por inovação, custo, produtividade, 

flexibilidade, melhoria na performance e qualidade das entregas. Os métodos ágeis surgem 

com foco diferente dos métodos tradicionais também conhecidos como “pesados”, tais como 

PMBOK em que seus processos são pouco flexíveis e resistentes as mudanças em um cenário 

cada vez complexo devido a evolução tecnológica, o cliente não sabe o que realmente deseja 

no início do projeto. Devido a isso, os requisitos vão mudando ao longo do projeto e a 

tendência do ser humano é resistir à mudança, como sendo algo ruim, mas nem sempre é 

assim, pois a variabilidade é boa quando identificada e eliminada cedo, porque determina o 

valor dos resultados.  

Os métodos ágeis fornecem valor ao cliente muito mais cedo e esse valor se acumula 

ao longo do tempo, além disso, traz um feedback muito mais rápido e esse modelo                         

deixa claro que as partes interessadas devem colaborar de forma efetiva para ajudar a garantir 

o potencial econômico ao longo do processo de desenvolvimento. Em contrapartida, com o 

modelo cascata, o valor começa no final do ciclo de desenvolvimento planejado, é controlado 

por fases, os custos de investimento surgem imediatamente e vão aumentando até que a 

solução seja entregue e nesse modelo pouco valor ou quase nenhum é gerado até que todos os 

recursos sejam entregue e em tempo de desenvolvimento dificilmente é possível obter 

feedback do cliente, traz assim como consequência o aumento do risco até a fase de 

implantação e testes da solução, em caso de resultado não satisfatório traz desconfiança e 

insatisfação por parte do cliente.  

O Grupo The Standish tem publicado anualmente o Chaos Report que serve como 

métrica para o desempenho e progresso em projetos de software, pois apenas 32% dos 

projetos entregues são considerados um sucesso. Cerca de 24% são cancelados, ou seja, 

jamais são colocados em produção ou utilizados pelo cliente e 44% são desafiados (sofreram 

atrasos, estouraram o budget e não atendem as necessidades). Os dados do relatório Chaos 

mostram que os projetos ágeis têm três vezes mais chances de sucesso que os tradicionais.  

Com isso começaram a surgir diversos frameworks e hoje o mais utilizado é o Scrum 

que tem como base os princípios ágeis, o qual foi abordado com mais ênfase nesse trabalho, 

baseado em ciclos iterativos e incrementais com grande foco em gerar melhoria continua. Isso 
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vai deixar de lado a burocracia com documentações excessivas dos métodos “pesados”, 

focando em entregar valor constantemente para o cliente em reconhecimento ao processo 

colaborativo. É possível verificar que o Scrum tem grande foco nas iterações entre indivíduos, 

pois são elas que podem reconhecer o valor do cliente e não somente dos processos. 

Os estudos realizados apresentam que os métodos ágeis com o framework Scrum tem 

obtido retorno sobre o investimento mais rapidamente do que os projetos tradicionais. 

De acordo com D.F. Rico (2008), se uma equipe de desenvolvimento fornecer um 

produto de software com as funcionalidades necessárias, no tempo planejado com recursos e 

custos planejados, o projeto específico foi bem-sucedido para a equipe de desenvolvimento. 

Isso não significa que o projeto específico tenha sido bem-sucedido para toda a empresa e 

também não significa que o projeto seja financeiramente viável. A escolha de alguma 

metodologia ágil para gerenciar projetos de desenvolvimento pode trazer otimização adicional 

para a equipe de desenvolvimento e reduzir o custo de desenvolvimento.  
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6. POSSIVEIS DESDOBRAMENTOS  

Esta proposta teve como objetivo principal apresentar o quanto os métodos ágeis tem 

obtido uma melhor performance no gerenciamento de projetos de software e mostrar as suas 

origens sendo assim foi abordado o Framework Scrum um dos mais utilizados, esse trabalho 

de pesquisa poderia ser aprimorado com outros frameworks que aplica os valores e princípios 

do Agile e do Lean, o método Kanban é uma ferramenta muito poderosa que vai muito além 

de post-it, ele tem sido muito utilizado juntamente com o Scrum com a finalidade de aumentar 

a produtividade.  

Sabemos que os métodos ágeis estão em constante evolução para atender clientes com 

grandes produtos onde vários times seriam necessários para criação de solução de grande 

porte de forma integrada, desta forma seria necessário frameworks mais complexos baseados 

em escala, tais como: SAFe baseado em escala Lean-Agile, LeSS, Nexus e Scrum Scale 

baseados em escala no framework Scrum.    
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